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Povečani rezultati v letu 70 
Delavski svet podjetja je v fe

bruarju obravnaval in sprejel 
plan za leto 1970 in prvo polletje 
1970. Letni plan obravnava pred
vsem orientacijska predvidevanja 
poslovnih rezultatov, medtem ko 
ima polletni plan značaj predpisa, 
ki ureja konkretne ekonomske od
nose v podjetju in zavezuje orga
ne upravljanja in strokovne služ
be za doseganje maksimalnih po
slovnih rezultatov. 

175 MILIJONOV PROIZVODNJE 
V LETU 1970 

Plan podjetja je sestavljen iz 
ekonomsko finančnih planov po
slovnih enot. Plan temelji na spro
ščenih tržnih cenah, s tem da v 
okviru medsebojnih interesov po
slovnih enot ureja prodajne od
nose tudi z dogovori. 

Značilnost letošnjih planov je 
v bistvenem povečanju proizvod
nje, ki se od 121 milijonov, dose
ženih v letu 1969, povečuje na 175 
milijonov v letu 1970 oziroma za 
44 Ofo. Glavno povečanje proizvod
nje se predvideva v pohištvenih 
kapacitetah za 57 Ofo, medtem ko 
se bo proizvodnja primarnih iz
delkov (ivernih plošč, žaganega 
lesa, ladijskega poda) povečala za 
16 Ofo. 

Tako vi'soko rast .proizvodnje 
bomo dosegli z aktiviranjem glav
nine dokončanih investicij, s po
večanim kooperacijskim sodelo
vanjem poslovnlh enot, s čemer 
bomo istočasno zagotovili specia
lizacijo poslovnih enot in celovi
tost proizvodnega programa pod
jetja (samo ;pr oizvodnja tapetni
štva v tovarni pohištva Martin
jak se povečuje za kompletacijo 
dnevnih sob tovarne pohištva 
Cerknica za 8,3 milijone dinar
jev), z novim sodobnim sistemom 
vodenja proi'zvodnje iz centra, 
večjo orientacijo na Jasten pro
gram pohištva (povečane serije), 

koncentracijo žagarske proizvod
nje v TLI Stari trg (žagarska. pre
delava se na Bazenski žagi Cerk
nica predvidoma z drugim pol
letjem v celoti ukinja) itd. 

Proizvodni program smo letos 
obogatili z novimi dnevnimi so
bami: Aleksandro, Patricio in 
Claudio, hkrati pa bo po funkcio
nalnosti dopolnjen tudi asortiment 
iz dosedanjega programa (na pri
mer spremenjeno ležišče pri sobi 
Floridi). 

Brest bo letos zaposljeval pred
vidoma 1566 delavcev. Na novo 
bomo zaposljevali predvsem stro
kovnjake z visokimi in višjimi šo
lami, medtem ko bo zaradi novih 
proizvodnih kapacitet prišlo do 
manjše fiuktuacije med poslovni
mi enotami. 

VECJIPOUDAREK 
DOMACEMU TRGU 

V strukturi prodaje predstavlja 
82 °/o polu"štvo. Na konvertibilna 

Sprejemamo 
Delavski svet podjetja je 14. fe

bruarja 1970 obravnaval pripom
be, ki so jih v času javne razpra
ve dale družbeno politične orga
nizacije, samoupravni organi in 
posamezniki v podjetju. 

Tako so predlogi v ja.vni raz
pra.vi opozarjali predvsem na ure
ditev ra.zmerij organov upravlja
nja do družbeno političnih orga.
nizacij v podjetju, na področje in
formiranja in varovanja poslovne 
tajnosti ter na. pravno razmeroma 
malo obdelano področje odgovor
nosti posameznika in orga.nov v · 
sistemu samoupravljanja.. O pred
logih javne razprave so člani cen
tralnega delavskega sveta zavzeto 
razpravljali. Pri dokončni odlo-

področja izvoza bomo prodali za 
4,200.000 dolarjev pohištva. Letoš
nje leto je dan večji poudarek 
prodaji na domače tržišče. Za ta
ko usmeritev prodaje smo se od
ločili predvsem iz treh razlogov: 

l. Naraščanje izvoznih prodaj
nih cen je veliko počasnejše od 
povečanja cen surovinam in ma
terialom na domačem pa tudi ino
zemskem trgu. 

z. V izvozu je prišla doslej pre
več do izraza naročilniška proiz
vodnja, ki je terjala razdrobljen 
asortiment in maloserijsko proiz
vodnjo. 

3. S popestritvijo lastnega pro
grama bomo skušali plasirati več 
tega pohištva tudi na zahodnoev
ropska tržišča.. 

Prodajo na domačem trgu bomo 
hitreje povečevali v ostalih repu
blikah, saj smo bili doslej preveč 
orientirani le na Slovenijo, kjer 
smo lani prodali 45 Ofo vsega po-

Nadaljevanje na 6. strani 

novi statut 
čitvi o nekaterih vprašanjih so 
bila stališča deljena in je central
ni delavski svet formiral dokonč
no odločitev na podlagi glasova
nja.. 

Razpravljanje in odločitve cen
tralnega delavskega sveta v pred
logu statuta imajo za posledico 
določene spremembe v formula
elji členov. Uskladiti določila po
sameznih členov in formulirati 
njihovo dokončno besedilo je na
loga posebne komisije, ki jo je 
imenoval centralni delavski svet 
na zadnji seji. Ta komisija je v 
času, ko to poročamo, končala z 
delom, tako je s tem omogočila 
centralnemu delavskemu svetu 
dokončni sprejem statuta. 

Cerknica v februarju bre~ snega - res nenavadno za ta letni čas 
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ZEHAM ZA PRAZNIK 

Sopek najlepllh rdelih nageljnov z rolmarinom vsa
ki leni .za njen prazniki · 

Tudi en sam rdel nagelj, ki ga bomo pripeli nalim 
lenam za osmi marec, bo od srca. 

Danes so fene in matere le tista mlada dekleta, ki so 
v zaletkih Bresta prvil stopile na delo, dekleta, ki so 
v eni sami noli .znala postati .zidarji, tesarji, steklarji, 
dekleta, ki danes uspelno strelejo vse bolj zahtevnim 
strojem! Zene, ki danes le bolj cenijo to, kar smo 
.zgradili. 

Da bi Brest postal to, kar je danes ln kar bo jutri, 
so si fene. ves las prizadevale dati limvel drufini, pa 
tudi delu v tovarni. Mnoge iz prvih lasov Bresta so fe 
v pokoju. Tudi njim gre nala lestMka. 

Osmi marec je mednarodni praznik lena. Vsako leto 
je to praznovanje bolj velllastno. ln pra·v je tako. 
· ' Hale lestltke tudi lenam Vietnama in arabskega sve
ta, lenam Grlije, kjer so le zatirane, ln vsem napre.dnim 
lenam sveta. 

Mi praznujemo osmi marec prav v lasu, ko govo
rimo o kandidatih .za prihodnje samoupravne organe. 
Vse premalo lena je danes, po dvajsetih letih delav
skega samoupravljanja, v delavskih svetih, leprav je 
nalih lena v proizvodnji vel kot polovica. Zakaj takoJ 
Morda zaradi podcenjevanja! Ne! Zena, ki danes strele 
zahtevnim strojem, spada v delavski svet, v poslovni 
svet, v tiste organe, ki odlolajo. Ne gre prezreti nili 
pametnih vpralanj, niti dobrih predlogov, ki jih pri
spevajo fene. Le vel hrabrosti za to delo bi bilo treba. 

Naloge, ki so pred nami, niso majhne. Tudi fene 
bodo s seb~ znatllno voljo pomagale premagovati na
pore. 

Naj bo letolnjl osmi marec res praznik, ki bo dal 
poleta k novim nalogam. 

Zenel Cestltamo Vam k prazniku. 
Sopek najleplih rdelih nageljnov .z rofmarinom vsaki 

feni za njen prazniki 
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Odvisnost stroškov od proizvodnje 
V tem sestavku •bd rad širši krog 

bralcev, predvsem pa tiste, ki se 
pogosteje srečujejo na sejah sa
moupravnih organov ali .kje drug
je, seznanil z osnoVilllimi vpraša
nji elronomičnosti, rentabilnosti, 
dobička ial temu podobnim. Med 
nami je precej rtakih, ki ne vedo, 
da je višina stroškov odvisna od 
obsega proizvodnje. Veli ko ljudi 
je prepričanih, da se stroški g,ib
ljejo v ena•kem, propor-cionalnem 
obsegu ne glede !Ila to, ali delamo 
en kos ali 'Pa več kosov hkra-ti. To 
nš} videz tudi dri'li, če ne bi po
znali strukture stroškov. Pri vsa
ki •proil21vodnji nastopaj-o namreč 
stroški v :naslednjih oblikah: 
. - proporcionaJni stroš.k.i., 

- relati V'no fiksni &tToški,· 
- fiksni . strošl{li. 
Seznanimo se pobliže, kaj vsa

ka izmed teh kategorij s troškov 
pomeni. 

Proporcionalni stroški so vrsta 
stroškov, ki so odvisni od obsega 
proi.zV'odnje. Ce obseg proizvod
nje :narašča. v enakem obsegu na
raščajo tudi proporcionalni st ro
ški. In obratm.o: če obseg proi'Z
vodnje ·pada, padajo v enakem 
razmerju tudi proporcionalni stro
ški. Med proporciona·lne stroške 
uvrščamo stroške materiala Ln su
rovin, ki so •potrebne za izdelavo 
izdelka. Recimo, da izdelek, ki .ga 
proizvajamo, rabi .ploščo razsež
nosti 50 X 50 cm in 19 mm debe
line. Ce hočemd; a'a bo kz:delek 
funkcionalno v redu izdelalll, po
tem te 'Plošče ne moremo -zmanj
šati, da bi tako ,zmanj•šali stro
ške. Do tega .s troška torej pride 
vseeno, če delamo en sam kos ali 
pa več kosov. Prav tako je -tudi v 
različnim okovjem, furnirjem i:n 
podobn~m. ·Pogoj 'Pa •seveda je, da 
material ra-cionalno uporabljamo. 

Med pra.porcionalne stroške 
uvrščamo tudi stroške dela, •po 
naši ter.minologiji izdelavne .oseb
ne dohodke. IzdelaVIIli osebni do
hodki ·sicer ne rastej.o oin 1padajo 
vedno proporch<>naJ;no z obsegom 
proizvodnje, so· 'Pa najpogostejši, 
zato jih lahko bre~ razmišljanja 
štejemo med to vxsto s troškov. 

Med propordonalne s tr·oške šte
jemo tudi stroške ·pomožnega ma
teriala, _goriva, maziva, energdj-o. 
Ta vrsta •stroškov je najpogosteje 
povezana z delovfiim mestom. Ce 
dela'Vec na delovnEm;). mestu de
la, potem .ta material tudi ·troši. 

To oo glaVJJ.ii elementi lpropor
cionalnih stroškov, koi pa jih se
veda ne moremo jematri. v celoti 
šablonsko, temveč strokovno in 
anali'tičn.o. 

Relativno fiksni stroški so tisti 
stroški, ki se z 'O!bsegom proizvod
nje 9preminjajo. Cim manjši je 
obseg proizvodnje, toliko več jih 
odpade na enoto proi(lV'Oda .in ob
ratno, čim večji je obseg, toliko 
manj teh stroškov pride na enobo . 
proizvoda. Med relativno fiksne 
stroške štejemo >Stroške vzdrževa
nja sredstev, adminis.tracijo ko
mercialnega, finančnega, planSke
ga in kontrolnega poslovanja. Pra
ksa i.n .ra(liskave •so pokazale, da 
se reiaUvno <proporcionalni stro
ški gibljejo v rarLponu med dolo
čeno spodnjo in zgornjo mejo. 
Gibljejo -se torej stopntčasto. 
Oglejmo si to -ob •praktičnem pri
meDu. lnstruktor kot vodja od
delka r ecimo lahko vodi skupino 
20 ·delavcev, IJ)potzvodni proces 
oziroma obseg proizvodnje pa ter
ja v tej enoti 30 delavcev. Potre
ben bo tor-ej dodatni strošek za 
novega mstrulktorja, ki bo vodil 
delo .ostalih desetih delčWcev. 
Strošlm za instruktorjla so torej 
relatiVIllo proporcitonalni. Takih 
primerov bi lahko našteli še več, · 
vendar mislim, da je ta dovotlj 
:nazoren. 

Fiksni •stro~ki so tista ka·tegori
ja ·StPo~kov, !katerih višiala se 
sploh ne spreminja glede na op
·seg .proizvodnje. V to vrsto stro
š k<>v sodijo amorti.zacija oziroma 
stroški ·sredstev za proLzvodnjo v 
vseh .ti9tih primerih, kjer sred
stva zastarevajo ne glede na nji
hovo fizično trošenje. Med fiksne 
stroške .spadajo tudi stroškL vo~ 
dilnih delalll'cev, znanstveno razi
skovalno .delo i•n podobno. 

Da •bo gilbanje fPOsameznih vrst 
stToškov ·jasnejše glede na · obseg 
proizvodnje;· smo pripravili še 
grafični pregled o gibanju posa
meznih vrst s troškov, kar zadeva 
9P..s.~g . ·pr<_>_izVlodnje. 

Vrednost proizvoda 
cena enote proiz.J. seštevek fiksnih, 

relativno fiksnih 
in proporcionalnih 
stroškov 

seštevek fiksnih in 
.-elativno fiksnih 

. str0škov 

fiksni st roš ki 

količina proi~vodnje 
1 2 3 .6?8 9 fO 

Iz grafičnega pr1k~ lahko · vi
dimo, da SQ Mksrii strOški enaki 
ne glede !Ila· ooseg proi.-:zVoon)e: Ce 
imamo na prlher 'dE$et enot fiks
n ih ~troškov.· na '.deset- enot proiz
v<>dnje, odpatle na eno enoto pro
:izvodo.v ena en.o~.~.~tiq_škov. . · 

Ce pt.oizy~~ ~ :Pc)yečan'\O na 
dvaj•set en:ot, se 'fiksni s.troški. ia 
enoto '21nižajo za 50%. V n ašem 
pl'imer.u odpade. toreJ na enoto 
pr-oizvoda •samo ·ena.polov.ica eno
te rtksnih stroškov. 

Seštevek f.iiksnih m relativno 
fiks:nih ·str~škoy"·nar-ašča nekoliko 
drugače, kot Že omenjen? stopni-

sopna 21a npv.o . povečanje obllega 
proizv.odnje, Oglejmo si praktični 
primer. 

Organizacija proizva1a deset 
enot proizvodov. Z organizacij
sitimi ukrepi bi recimo organm
rali še drugo ali tretjo izmeno in 
tako obseg lahko 1povečali na 
dvajset. Da bi . dosegli teh dv·aj
set -enot, pa je p<;nrebno samo no
vo ·operativno vodstvo, vse službe 
priprave 1pa ostanejo enake. To
rej so stroški ·priprave na enoto 
za 50 °/o manjši, 1proporcionalno 
pa •se pov:išajo a:a. operativno vod
stvo. T.i >Stro§ki skupaj na enoto 
proizvoda delujejo takole: 

10 enot ·.proizv-odov 
20 eqot proi:zvodov 
30 ~ot !ProilzV!Odov 

20 elllOt stroškov, na enoto p. 2 enot s tr. 
enot str. 
enot str. 

35. · enot stroškov, na enoto p. 1,75 
45 · enot stroškov, na elllOOto p: 1,5 

často. Do določene meje obsega 
proizvodnje ostajajo fiksni, ko pa 
obseg proi•zvodnje •preraste orga
lllizaci~ke zmožnosti, relativno 
filks:ni stroški naglio narastejo. V 
tem obdobju je or.ga'Irizacija spo-

Cim večji je torej obseg, tem 
manj ·stroškov odpade na .enoto. 

Seštevek vseh treh kate~orij 
stroškov se obnaša podobno, kot 
sem razloži-l v prejšnjem odstav
ku. 

Nova Delavska restavracija . 
Najprej smo menili, da bo no

va dela.vska restavracija v novi 
stavbi, ki jo gradimo pred tovar
no. Ker pa je ta lokacijo boljša 
za trgovino in razstavni prostor, 
je bilo treba poiskati nov pro
stor. S podaljški treh krakov 
skladišč gotovih izdelkov za no
vih 3600 kvadratnih metrov smo 
dobili' .tudi prostor za novo de
lavsko restavracijo ali bolje re
čeno, obednico, saj bo odprta le 
med odmorom. . 
, Restavracija bo obrnjena pro
ti vodi in skladišču iverk. Ker 
trenutno razgovori še trajajo, ni 
še mogoče reči, kako bo ta re
stavracija pravzaprav organizira
na. Ali bo samopostrežna? Ali 
bodo hrano dovažali? Prostora bo 

: za 300 ljudi. Ali bodo delavci iz 
vseh enot naenkrat malicali? To 
so vprašanja, ki se zdaj porajajo. 
Rad bi odgovoril na nekaj teh 
vprašanj, saj to naše delavce prav 
gotovo zanima. 
-Prostor, kjer je'sedaj delav

ska restavracija - kuhinja, bo 
dobilo mM elektronsko središče. 
Obednica bo tudi v prihodnje na
menjena za večje sestanke in pri
reditve. 

- Hrane ne bi pripravljali v 
menzr sami, temveč bi jo dovažali 
v posebnih gretih posodah. 

- V menzi bi bilo mogoče do
biti poleg hrane tudi različne 
predmete, ki jih delavci sedaj 
med odmorom kupujejo po trgo
vinah. 

- Hrano bi delili samopostrež
no, tako da bi vsakdo sam nosil 
svoj obrok k mizi. Kako bo to te
klo, še preučujemo. Gotovo bomo 
izbrali najhitrejši način. 
· - Ker je prostor omejen na 

300 sedežev, bodo matice delili v 
dveh skupinah. Najmočnejša bo 
vedno proizvodnja, pa naj bo ob 
dopoldanski ali popoldanski ma
lici. 

- Sedanje kosilo bo zamenjala 
enolončnica z enako kvaliteto. Se
danji odmor ob pol dvanajstih pa 
bomo premaknili bolj proti de~ 
seti uri. . 

- Zajtrkov v novi: menzi ne 
bo, zato bo treba najti nov na
čin za pripravo zaj*rka. 

- Kv.aliteta hrane mora po
postati boljša. 

Okrog menze bo prostor, kjer 
bodo kadilci lahko kadili in po
čivali na soncu ali v senci. 

Toliko sem že povedal o novi 
menzi, da je že skoraj preveč, ko 
je še videti ni. 

Prav gotovo je, da ob novi men
zi' v tovarni ne bo več treba te
kati iz tovarne po Cerknici, v tr
govine, trafiko in gostilne in je 
človek prišel na delo bolj utru: 
jen kot je bil pred odmorom. 
Upam, da ·bomo z dobro in po
ceni hrano v novi menzi vsi za-
dovoUni. D. Trotovšek 

Ce na tej <.>sn·ov-i ugqtavljamo 
stroške .proi.zvodnje na 'enoto, vi
di·mo, da ·so obratno sorazmerni z 
obsegom proizvodnje. Cim večji je 
obseg, tem manjši so stroški :na 
enoto tn čim manjši je obseg, tem 
večji so stroški na enoto. 

Ta članek naj bo torej odgovor 
in pojasnilo tistim, ki so dvomili, 
negodovali aU celo ·odlkrito kriti
ziTali, zakaj je potrebno, da v To
v~ni pohištva v Cerknioi delamo 
tudi tretjo i"ZIDeno. Za'Padi talcih 
organizacijskih ukrepov, ki smo 
jilh uvedli ·konec leta 1968 in so 
veljali skozi vse leto 1969, se je 

\ .. 1 . BRESTOV OBZORNIK 

ostanek dohodka - dobička v 
lanSkem letu poviša'l za 500 mili

. jonov ·starih doin:J.aTjev. 
Ker ·smo na začetku poslovne

ga leta, bi •bilo treba že sedaj na 
začetku leta napeti. vse &ile, da bi 
tu-di v letu 1970 presegli planske 
obveznosti. Pri 'VSakih 100 mili
j-onih starih dinarjev 1preseženih 
planskih .obveznosti .nam bo 'Osta
lo 40 milij-onov sredstev za skla
de, aH pa 21a tolilko lahko znižam<> 
naše prodajne cene za tista trži
šča, ,kjer srno ·bili do sedaj z na
šimi prodajnimi cenami nekonku-
renčni. T. Kebe 

Poslovne enote 
so se pripravile za p 1 an 

Delavski svet Tovarne pohištva Cerknica je na svoji seji 23. janu
arja razpravlj-al o predlogu plana · za leto 1970. Po daljši .razpravi je 
predlog plana tudi sprejel. Značilno za letošnji proizvodni p1an je, da 
določa veliko stopnjo rasti ·proi'Zv.odnega obsega. Ce bomo plan v ce
loti izpolnili, za kaT so realne možnosti, potem bo obseg nominalno 
povečan za 38 °/o, r ealm> pa za 32 Ofo. 

Letos uvajamo tri nove proizvode, in siecr dnevne sobe ALEKSAN
DRO, CLAUDIO in PATRICIO. Na r azstavah in sejmih smo za vse 
tri sobe dobili veliko pohval ter priznanj in upamo, da bodo tako 
sprejete tudi na tržišču. Pri dnevni sobi FLORIDA smo zamenjali 
ležišče, ki je v primeri s prejšnjim po estetstem videzu in glede funk
cionalnosti mnogo boljše. 

Plan določa nekoliko manjši obseg proizvodnje za tzvoz. Dejstvo je, 
da so restriktivni ukrepi ameriške vlade pripeljali to tržišče .na rob 
r ecesije. To trna posledice tudi v prodaji glasbenih omaric. Statistike 
kažejo, da promet z glasbenimi omaricami na'Zaduje, čeprav za firmo 
Mors to ne drži. Firma Mors še vedno .povečuje promet za več kot 
30 O/o, ne doseg_a pa planirane .rasti. To se logično odraža tudi v n ašem 
programu. 

Zaskrbljujoče za letošnji plan je bilo občutno naraščanje cen osnov
nim surovinam. Zato smo bili na delno povišanje cen našim izdel
kom prisi.ijeni trudi mi. Cene bukovi hlodovini so narasle za več kot 
35 o/o, iverastim ploščam za · 16 °/o, vezanim ploščam skoraj za 50 Ofo, 
lesonitu za 24 °/o, turnirjem za okrog 20 Ofo itd. To pa IŠe ni vse. Tudi 
ostalim materialom - od embalaže, vijaonega blaga, lakov do trans
porta so cene poskočile za .10 do 35 °/o. 

Modernizacija ima; .kot . smo pričakovali, posledice pri osebnih do
hodkih. Izdelavni ·Osebni dohodki se le malentostno spremenijo, samo 
za 6 O/o. V strukturi cene pa se zniža od 14 O/o v letu 1969 n a 10 Ofo v letu 
1970. :Podobno kot :z izdelavnimi osebnimi dohodki je tudi z režijsk,imi. 
V strukturi cene se znižajo od 10,3 Ofo v letu 1969 na 8,6 Ofo v letu 1970. 
Precej pa se povečajo sredstva za tekoče investicijsko vzdrževanje in 
ostali materialni režijski stroški. Tudi tu se odražajo zvišane cene kot 
pri proizvodnem materiaLu. V strukturi cene so ti stroški narasli od 
10 na 11,7 Ofo. 

Ker dobavitelj-i opreme z nekaterimi stroji kasnijo, je nevarnost, da 
bo izpolnjevanje plana ogroženo, zato bi se .. bilo treba· z dobavitelji 
dogovori.ti, naj manjkajočo opremo čimprej 9-.dpošljejo. 

Na 51plošno vzeto .je plan prej nizek kof.. vis9k, upoštevati pa je 
treba še ostale dejaynike, predvsem pa tržišče. T. Kebe 

Proga v montaži je urejena 
V2lpQredno s pnoi·ivodcim pro

gramom za leto 1970 smo morali 
v montažnem oddel'ku Tovarne 
pohištva BREST Cer-klnica .uspo
sobiti še drugo progo za novo ·pro
izvodnjo. Lani smo celotno to
varno .reloonstruirali in seveda tu
di montalŽlni oddelek, ra:zen ene 
pr.oge ter ·še ene pomožne za 
manjše i'21del.!ke oziroma demon
tažno pohištvo. Proizvodni pro
.gram pa se je precej ·spremenil, 
saj bomo le1Jos proizvajali pred
V·Sem · montažno pohištvo. Taki 
proizvodnji pa ne bi bi-ll. kos z 
enim glavnim in enim pomožnim 
trakom. Ce hočemo izpolniti za
stav1j~e . naloge, moramo imeti 

progi, ki naj · •bi •bili popolnoma 
enaki •v .proizvodmh kapacitetah. 
Z111to ISillO tudi na•bavili Korpus 
•stiskalni.co, ki je ·bila ogromna i:n 
namenjena samo za eiil trak. Mi 
pa smo j-o prerezali in naredili ~z 
nje kar dve, lta:k.o da bo imel vsak 
-trak svojo. Ti ·dve stiskalnici .ima
ta •še to 1prednost, da ju z ma•l.o 
truda lahko preured.imo za druge 
izdelke. Doslej smo IIlamreč mora
H stiskalnice m enjati in ji~ pre
važati po -tova<rni. Odslej tega n e 
bo več. To je precejšnja pridobi
tev. Pridobili pa •smo tudi mnogo 
delovnega pr.ostora, ki je pregle
den m prostoren. v njem se bo 
delavec dobro počutil i:n bo z 
enakim naporom proizvajal več 
kot prejšnja leta. Ni 1pa še vse na
red. Potrebni bodo :še različni pri
pomočki, lki ISO že nabavljen~, le 
montirart:i oin postavi-ti na prava 
mesta jih bo še treba, da bodo 
služioli s-vojemu namenu. Prav go
tovo bo to potegnilo za seboj še 
.druge s lužbe, ki. skrbijo za svoje 
področje, za oskrbo naše tovarne 
z različnimi rnateria'li. In ne samo 
to, tudi mi sami oin ekonomske 
enote, VISi b omo morali biti še bolj 
budni, da .nam .ne bo kje spodle
telo. Potemtakem bi skoraj lah
ko rekel, čemu rek<mstrukcija. 
Naj bi ostalo kar ,po starem Ln do
kler gre, naj gre. Tega pa n~ sme
mo dopusti-ti. Da bomo :to prepre
či1i, moramo na1predovarti prav v 
tem, saj že montirajo IBM. To 
bo modePno, nadvse moderno 
vodenje proi·zvodnje. Naša nalo
ga pa je, da ·tisto, lka·r smo ustva
ri·li, izkori-stimo v kori.st Bresta 
~on Ce11k:nice. V. Subic 



BRESTOV OBZORNIK 

Dobili smo viličarja 
Bolje hi bilo rec1: Imeli smo 

viiLičarja , pa smo ga izgubili. Ker 
ni bil čisto tak, kot bi moral biti, 
je odšel dr.u.gam. Vendar pa zgod
be še ni konec. Znova se je začela 
na Rakeku. 

Tovarni~ka ekipa se je v :fdčku, 
rahlo v·znemirjena pred novost
jo, odipelja;la na .tovorn-o postajo. 
Pozabili niso niti rdečih zastavi-c 
niti obvestiti prometnkoOV, ker 
pač ta~ko zahteva zakon o pl'ome
tu na -cestah. 

Zataknilo .pa ·se je že na začet
ku, saj motor oni .in ni hotel steči. 
Treba je ibilo .zavihati roka:ve sve
žih srajc m demontirati zaskočeni 
starter. Pr:va preizlwšnja se je za 
naše vzdrževalne delavce •kar 
srečno .k-ončala in naš ·testllli voz
nik je osedel za vol<an. Pognal je 
šestdeset !konjev .proti domu, to
da pod ·Pločevino ni in ni mogel 
vzbuditi športnega duha, pa naj
si je še tadro !pllitiskal na pl~n. 
Iskri ti konji pač niso in pod po
krovom je ·motor, ki ne mara h-i
trih vo2lnikov. Na Iverki .pa mi
slimo, da je vozil z Rakeka v 
Cerknioo 1lalko dolgo pač zato, ker 
je moral mim-o ~tirih gostiln. 

Kot vsaka novost, čeprav po
greta, je moool doma· mimo mno
gih radovednežev. Sedaj, ko je že 
malo obledel in precej odrgnjen, 
pa se !komaj kdo še zmeni zanj. 

Spoznati ga m<>ramo še z druge 
plati, saj je le precejšnja ·novost 
v notranjem transportu 1-verke. 
Zdaj ni več tolik-o težaškega dela, 
.nekoliko pa se je spremenila tudi 
pot •ivernih plošč. Po0 tehtanju jih 
.ne vozijo in skladajo za zorenje. 
Viličar jili odpelje •na formatno 
žago, od tam pa v ·zložajih na zo
renje. Formirane plošče prLpravi 
za brušenje, 2Jbrušene pa VoOzi v 
skladišče. Vseh teh del, .ki so ter
jala precej napora, .masti še skla
danje !komaj ·stisnjenih oplošč,kjer 
se še d.zloča prosti formaldehid, 
zdaj zvečine ni več. Tudi ni več 
ročnega na:kladanja kamionov, 
kjer oo pogosto poleg dveh skla
diščnih delavcev morali pomagati 
še delavci •Pri ·brusi.1lci. 

Zložaji, ki so pri ročnem nakla
danju ·za formir.liranje redko do
segLi višino dveh metrov, so se
daj •W.sok!i \Skoraj štiri in pol me
tra in ni treba zanje polovice to
varnioškeg.a prostora. Tova['na se 
zdi sk<>ra.j pra!Zna, res pa je, da 
rabi ta .prostor viličar rz:ase. Dru
go vprašanje je manipulacijski 
čas, saj posebnoO zjutraj ne uteg
ne pra<Vočasno pripraviti vsega. 
Te pomanjkljivoS'bi ne bi bil<>, če 
bi .bil nekold.ko hitrejši. Vendar pa 
kljub slabostim pomeni veliko 
pridobitev za tovarno. 

V. PotOOnik 

Kako določamo letne dopuste 
Ko smo v Toval1ni pohištva Cerknica dali članom kolektiva odločbe 

o dolžini •rednega letnega dopusta za l etos, je bilo sHšati veliko nego
dovanja in natolcevanja. 

Pri vsem tem sem opazil, da večina delavcev še ne ve, kako se od
merja redni letni dopust. 

Letni dopust, ki ga določa delavcu delovna skupnost, je odvisen 
predvsem od delovnih pogojev (težavnost in zahtevnost dela, vpliv 
dela in delovne okiolice na delavca in drugo) in od njegove delovne 
dobe. 

Po 67. členu temeljnega zakona o delovnih razmerjih smo v našem 
podjetju določili merila za odmero letnih dopustov v okviru mini
m alnega in maksimalnega trajanja (14 do 30 dni) v pravilniku o ure
janju delovnih <razmerij. Merila, ki so določena v tem pravilniku, so 
vezana na sistem anallitične ocene delovnih mest. 

V sistemu analitične ocene delovnih mest imamo določene stopnje in 
točke. Zahtevi delovnega mesta najprej dolQčimo stopnje, :na tej pod
lagi pa izračunamo št evilo točk za posamez.l'le za·hteve (znanje in spo
sobnost, odgovornost, napori in pogoji cU!la). Od stopnje, v katero 
sodi zahteva delovnega mesta, je odvisno š tevilo dni letnega dopus ta. 

Naj ·prikažem lestvico za izračun letnega dopusta za zahtevo »n apori 
dela«. 

8 in več stopenj - 4 dni letnega dopusta, 
6 do 7 stopenj - 3 dni letnega dopusta, 
4 do 5 stopenj - 2 dni :letnega ·dopus ta, 
2 do 3 s topnje - 1 dan letnega dopusta. 

Tako imamo v pravilniku o urejanju delovnih razmerij določene 
lestvice za določanje letnih dopustov še za znanje in SPOsobnost in 
pogoje dela. 
Največ dopusta je določenega na delovno dobo. Dopust na delovno 

dobo določamo takole: 
Do enega leta - 11 dni, 
od 2 do 3 let - 12 dni, 
od 4 do 5 let - 13 dni, 
od 6 do 7 let - 14 dni. 
od 8 do 9 let - 15 dni, 
od 10 do 11 let - 16 dni, 
od 11 do 13 Jet - 17 dni, 

od 16 do 17 let - 19 dni, 
od 18 do 19 l et - 20 dni, 
od 20 do 21 let - 21 dni, 
od 22 do 23 let - 22 dni, 
od 24 do 25 let - 23 dni, 
od 26 do 27 let - 24 dni, 
od 28 do 29 let - 25 dni, 

od 14 do 15 let - 18 dni, za 30 in več let - 26 dni. 
Pri odmeri dolžine l etnih dopustov je torej važno delovno mesto, na 

katerem posame2lllik dela, in delovna doba. Stevilu dni letnega dopusta 
se prištejejo še dnevi dopusta ·po znanju in sposobnosti, naporih dela 
in pogojih . dela. Tako dobimo skupno število dni rednega .letnega do-
pust a. · J . Klančar 

Delavke in delavci v ekonomskih enotah želijo biti bolje informirani 

S sestankov ekonomskih-enot 
Sestankii ekonomskih enot so 

ena izmed oblik ZJa vsestransko 
informiranje članov kolektiva. V 
Tovarni pomštva je v navad<i, da 
skličemo sestanke ekonomsk·ih 
enot dvakrat na mesec, enkrat v 
začetku il:n drugič na koncu me
seca. Navadno skličemo sestanke 
ekonomskiih enot po strokovni 
konferenci in !pO seji upravnega 
odbora, ki je sprejet lanJSirni plan 
za tekoči mesec. 

Mislim, da so dela v ci v naši: po
slovni enoti na teh sestankih zelo 
dobro seznanjeni z vsemi vpraša
nji,k!i zadevajo poslovno enoto. 

Pa poglejmo, :kaj pravijo <> t em 
delavci ,j,z posamezn•ih ekonom
skih enot. 

Zami-slil sem si nek!aj vprašanj, 
ki sem jih zastavil trem delavcem 
v VlSaki ekonomski en<>ti, delav
ce pa sem sam izbral. 

Na vprašanje, ali .radi obisku
jejo sestanke ekonomskih enot, so 
delavci odgov<>l1ili, da tja zahaja
jo zelo Tadi, saj tako vsaj nekaj 
zvedo o vseh glarvnili vprašanjih 
ekonomske in !pOSlovne enote. 

Skoraj v vseh ekonomskih eno
tah so ·Se delavcr tudi pritoževal!!., 
da so ·premalo poučeni o nekate
rih ostv:aoreh, ki jih •tudi zanimajo. 
Saj govore na teh sestankih ved
no !fsto, so dejaJi. »Obravnavamo 
plan za tekoči mesec, delovno si
lo, kvarnti.teto in •kva1itet<> d ela. 
Nas pa zanima še kaj več kot sa
mo ·to. Premalo zvemo o tržni si
tuaciji, o iperspektivnem proiz
vodnem programu, o situaciji na 
področju prodaje in o drugih eko
nomskih vprašanjih. Sprašujete, 
ali .imamo možnost, da na sestan
klih ekonomskih en.ot povemo 
svoja ostališča d.n lahk<> kritizira
m o nepravilnosti. Seveda imamo 
te možnosti, lahko rečemo, ka·r 
hočemo, toda ·n aše pripombe pre
malo upoštevajo. VelBrokra.t kaj 
predlagam<>, .pa .ne dobimo niti. 
odgovora.« Taiko so pripovedova
li zlasti delavci J.:z montažnega 
oddelkia. Po drugih oddel:kili so 
bili dela<Voi rv tem pogledu bolj 
zadovoljni. Res pa je, da na se
sl.'ankli.h ekonomslcih enot pogosto 
kritiziramo stvari zat<>, ker o njih 
nismo dovolj seznanjeni. 

»Ne, instruktor nas ne zavrne, 
če rečemo kakšno pi·kro na ~ačun 
vodenja ali če kriti.ziramo nepra
vilnosti,« so dejali delavci eko
nomskih enot. Drugače so m eni
li le delavci d.z ekonomske enote 
obdelava ;povrl.in. Seveda je v 
ekonomskih enotah veUko nepra
v.ilnosti, ·kar zadeva delovno dis
ci:pUno, •kvalLteto dela, beleženje 
učinkov, rarz:porejanje na delovna 
mesta in drugo. »Take /POjave bolj 
maJo J:Q-UiOJi.ramo,« so dejali de
lavCi zlasti v spodnjih oddelkih, 
»ker se bojimo dr ug drugemu za
m eriti.« 

»0 sklepih organov upravljanja 
smo še kar pravočasno obveščeni 
prek ·oglasnih desk. Sklepi orga
nov oSO dobri, včasih pa so tudi 
neustrezni ali pa premal'O per
spektivn.i. To trdimo •zato, ker 
opa21im<>, da sklepe umikajo ali 
spreminjajo.« Po mnenju delav
cev sklepe organov upravljanja 
v naši poslovni enoti. dobr.o upo
števajo in izpolnjujejo. 

»O zelo pomembnih -sklepih 
smo obveščeni na sestankih eko
nomskih en<>t; ampak res J.e o 
pomembnih sklepih. Dobro bi bi
lo, če bi vse va:žnejše ·Sklepe de
lavskega sveta in upra-vnega od
•bora <>bravnavaU, kljub temu, da 
'SO xazobešeni na oglasnih deskah 
.tudd po ekonomskih enotah. No
vosti na oglasnih deskah prebe
remo med odmori, med delom pa 
malo, ker lllli časa za to, pa tudi 
instruktorji nič k ad radi ne vidij<>, 
če se zadržujemo !Pri oglasnih de
skah, ·kadar je treba delati.« 

»O dejavn.osti ·s1ndikata lahko 
povemo le to, da .sin<tikat organi
zira izlete in .razl·ična praznova
nja. Na s estankih skoraj da ne 
govorimo o s klepih sindi.:kata. Ak
tivnost sindikata bolj malo ob
čutim<>, .zlasti v tistih vprašanjih, 
ki ozadevaj.o •socialne in kadrov
ske zadeve.« Po mnenju delavcev 
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je sindikalno delo v naši poslov
ni enoti preveč o m ejeno <na ožji 
krog sindikalnih delavcev. V mon
tažnem oddelku oo delavci meni
li drugače, saj je po njihovem 
.mnenju sindikat aktiven ~n je 
njegovo dejavnost povsod čutiti. 

»Res je, na sestankih ekonom
sk!ih eno0t s<> .ncrs seznan~li z no
vim na·činom vodenja proizvod
uje, ki .bo terjal od nas več do
slednosti iJn vnesel v proizvodnjo 
veliko več ll'eda dn del<>vne priza
devnosti. Za sedaj še premalo ve
mo, da bi kaj v:eč ·povedali o tem 
sistemu. To bomo lahko ·storili te
daj , ko bo ta sistem že vpeljan. 
Da se bodo nek!atere službe v 
strok<>vnem smri.slu centrailibziirale, 
vemo, ·saj smo bili tudi o tem se
znanjeni na sestankih ekonom
skih enot, •ko smo govorili o !Pred
logu statuta. Mislim<>, da je to 
prav ilno in da bo pospešilo na
predek v tehničnem pogledu.« 

Ko sem končal ta ·razgovor z 
delavci, sem dobil vtis, kako si 
vsi žellijo, da bi še neurejene 
stvari čimprej uredili in bi bilo 
tako čim ananj težav, iki zavirajo 
napredek v poslovni enoti Jn čim 
m anj Vlprašanj, ki težijo delavce 
pl'i ·Vsakodnevnem d elu. 

J. Klančar 

Stanje lastnega trans
porla in reklarna 

Vozila, k i jih ima podjetje, so 
tolik<> izrabljena, d a redno in liz
redno vzdrževanje n e .pomeniota 
ničesaT več. Okvare lin lomi so 
skoraj vsak da-n in s tem v zvezi 
so ogromni stroški popravil. 

JanuaTja let<>s je bil FAP LJ 
203-49 v •poprav.ilu dvanajst dni, 
26. januarja pa se je popolnoma 
prelomirra tretja osovina. Prav ta
ko •je bil v tem mesecu FAP LJ 
203-49 v popravilu s edem dni. 
Zadnje m esece leta 1969 pa je bil 
v popravilu mercedes LJ 54-47 
mesec dni in pol. Vsak dan čaka
mo, da bo ·na tem vozilu odpove
da•! diferencial, kar bo sprožl.ilo 
precejšnje stroške, če bo sploh 
mogoče nabaviti ta del, saj je vo
zilo staro 17 let. 

Tudi za FAP je težko dobiti 
rezervne dele, zato se že manjša 
popravdla zavlečejo 2aradi iskanja 
:delov na več dni , kakor bi b i:lo 
v normalnih •pogojih .potrebno. 

Tako smo zaradi popravil v ja
nuarju izgubiU 19 del<>vni dni ali 
33.400 tonskih km, •kar znese po 
našem ceniku 15.030 din. Nič bolj 
šega pa ne moremo pričakovati 
v naslednjih m esecih , saj je sta
nje vozil vsak dan slabše. Nujno· 

je treba obnovdti vozni park, če 
se hočemo izogniti vsak dan več
jim stroškom popravil. Tako iz
rabltien vozni park pa Brestu n e 
dela naj•boljše Teklame. ko •ravno 
dajemo za reklamne namene tež
ke milijone dinarjev. Ze n ekaj let 
<ni denarja za nabavo v~il. kar 
je i'azumlji'Vo .glede n a druge in
vesticije. Zato morda ne ·bi bil 
slab predlog, ·da 'bi oddovoji1i ne
kaj denarja, namenjenega za re
klamo, in za ta denar nabavhli 
kamione, •ki bi jih <>premili z re
klamnimi barvnimi napisi. Tako 
opremljeni kamioni bi vsak dan 
delali koristno reklamo Brestu po 
vsej naši domovini. Kolikor vem, 
je bHa do sedaj naša r eklama 
usmel'jena predvsem na Sloveni
jo. Kamioni pa vo2lijo tudi izven 
Sl ovenije, tZato bi bila naša re
Idama !pogosta tudi v oosednji. re
·publik!i Hxvatski iln obča•sno po 
drug·ih republikah. 

Taka .reklamna investicija bi 
•bila dv:ojno kori·stna. Prevozi na
ših izdelkov in surov·in bi bili ce
nejši kot drugih prevoznikov, obe
nem pa bi reklamirali Brest, če
sar drugi prevozniki ne storijo, 
čeprav prevaža1o naše izdelke. 
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Nekaj o elektronskem računalniku 
V našem podjetju čedalje po

gosteje govorimo o elektronski 
obdelavi podat1:kov, <posebno pa še 
sedaj, ko smo se odločili, da ku
pimo elektronski računski stroj. 
Kakšne so možalosti ·računalnika? 
Iz .katerih enot je sestavljen? 
Kali;šne operacije lahko opravlja? 
Kako stroju dajemo podatke ·in 
ka-l«> jill dobivamo od njega? Vse 
to je, za sedaj skrivnost za večino 
nas, ker je v časopisju . težko do
'bitf ;razumljive informacije. Na
meU, Člankaje prik;l.:Zati temeljne 
značilno's11i tega . čuda modeme 
tehnike z najbolj preprosto bese
do. 

Kaj je sploh elektronska o'Qde
lava •POdatkov? Pod tem irzrazom 
si mnogi <predstav~jajo reševanje 
matematičnih problemov z ne
kakšnim električnim računskim 
stro~em .. Toda ni samo to, s tem 
strojem je mogoče opravdti tudi 
logH':J;ie operacije ~ot na <primer: 

riDimlo v.eč ponudnikov za Jes. 
Ponujajo nam hlodovina pod raz
ličnimi prodajnimi pogoji. Stroju 
damo o V'sakem •ponudniku po
datk~. Iz teh podatkov pa stroj z 
mateinatiočnillli in logičnim~ ope
racijami <poi•šče najboljšega po
nudnika lesa za .. naše podjetje. 

Iz tega vidimo, da naprava lah
ko opravlja tudi logLčne operaci
je, z •drugo besedo, s primerja
njem lahko poišče log~čnoi zaklju
ček. 

Seveda stroju n e moremo daja
ti podatkov v obliki pisanega tek- · 
sta (v novejšem ·ča.su imamo stro
je .tudi že s tem sistemom dobi
vanja podatkov) .pač pa mu jih 
dajemo v oblrl.ki luknjane ·kartice. 

L11knj ana kartica je vhodni m e
dij, ki omogoča, da dajemo stroju 
ob'l.'estila, na podlagi katenih lah
ko opravlja določene operacije in 
nam nato daje rezultate. Določe
na kombilnacija luknjic v navpič
ni koloni na karbi·ci predstavlja 
nam in na .stroju neko črko abe
cede, številko ali !pa nek poseben 
znak. Kombinaoija lukinjic na 
ka•rtioi se imenuje kartični kod. 

Ko •stroj ik:Cllrtico »bere<<, si to 
informaciJo, kil je zapisana v ob
liki luk.nj•ic na 1ka rtici, pr.evede v 
svoj kod, s katerim lahko potem 
opravlja vse aritmetične in logič
ne operaCije. Strojni kod ali kot 
ga tudi timenujemo binarni kod, 
pa temelji n a kombinaciji binar-
nih števil O lin pa l. · 

Da ibi lahko razumeli, zakaj 
stroj operira ravno s temi binar
nimi števti.ld O in 1, moramo opi
sati sesta·vo stroja, kjer s i shra
njuje vse te alfanumerične zn~ke. 

Glavni spomin tega stroja je 
sestavljen iz tisoč in tisoč majh
nih feromagnetnih jeder, ki so s 
tankimi žicami povezani v ne
kakšno mrežo. (Glej skico 1.) 

znamenje, saJ rma s temi osmimi 
jedri 256 možnih kombinacij . 

V strokw.ni Uteraturi boste za
sledili tudi pojem By.t (bajt) in 
pa BIT (bit). Eno feromagnetno 

feromagnetno . jedro 

skica 1 

Osem talcih ·magnetnih jeder se
stavlja eno celoto, v katero se 
lahko zapomni ena črka, številka 
ali pa poseben znak. 

Da bi vam lahko pojasnil, kako 
si .računalnik zapiše nek znak v 
svoj spomin, si izvzemimo iz te 
mreže feroma.gnetnih jeder osem 
le-teh in si jih mioslimo nanizane 
na nekem .traku (giej skico 2). 

Skica 2 

Sedaj pa si predstavljajmo, da 
skozi <posamezna jedra spustimo 
električni impulz. Tisto jedro, sko
zi ·katerega je šel električni im
pulz, je ostalo omagneteno - po
zicija l. Neomagneteno jedro pa 
je ostalo v enespremenjeni obli
ki - pozicija O. 

Zamislimo si, da sedaj spustimo 
elek~ični tok -skozi prvo, drugo 
in osmo jedro, dobimo naslednjo 
binwno pozicij o feromagnetnih 
j eder: 11000001, kar pa stroju po
meni veliko črko A. Analogno te
mu si z različnimi kombinacijami 
teh osmih jeder lahko zapiše vso 
našo abecedo, števila in posebne 
znake. Poleg tega pa ima še zme
ra j večino kombinacij prostih, ta
ko da niso določene za nobeno 

jedro se imenuje BIT, osem le
teh vezanih eno za drugim pa 
BYT. 

Naj povzamem, BYT (osem fe
romagnetnih jeder) je tista enota 
v glavn em spomi·nu računalnika, 
v katerem se lahko zapiše ena 
črka ebecede, številka, a;Ii pa po
sebni znaki. 

zoporeclna ::šteo~~lko jectra 

pozic(ja po rnor;nsierfi.t. 

črka A 

Sedaj klo po2lllamo pojem BYT 
(bajt), vam lahko tudi povem, 
kakšen bo naš računalnik in ko
likšne bodo njegove zmogljivosti. 
Računalnik bo tipa 360, in sicer 
25 K. En K je 1024 BYT, to po
m eni, da bo imel velikost glav
nega spomina 1024 . 25 = 25600 
BYT (bajta) ali z drugo besedo, v 
glavni spomin se bo lahko isto
ČaiSno zapisalo 25.600 alfanume
ričnih znakov (.to je črk ali šte
vilk). Seveda pa glavni spomin 
služi samo za shranjevanje tis tih 
podatkov, ki so trenutno v obde
lavi. Za brajno shranjevanje po
da.tkov !pa nam služijo druge 
enote, na primer disk, ki sprejme 
več kot 7,000.000 alfanumeričnih 
zna:kiov. S temi se pa bomo spo-

Tehnične zanimivosti 
STRJEVANJE LAKA S PO
MOCJO ULTRAVIOLICNIH 

ŽARKOV 

Strjevanje tekočega filma laka, 
ki smo ga nanesli na površino ne
ke plošče, je v gla'l.'nem mogoče 
doseči :l)izikalno in kemično. Fizi
kalno strj'evanje laka temelji na 
tem, da shlapita iz nanešenega 
:liilma topilo in razredčilo, ki sta 
omogočila nanos (primerno vis
koznost) . Hlapenje je lahko n a
ravno ali umetno forsirano (su
šilni kanalrl. z gretjem). Kemično 
strjevanje pa temelji na kemični 
r·eakcij.i med komponentami. 

Ustrezno kakovost dosež.emo z 
različnimi razmerji komponent. 

Strjevanje laka z ULTRAVIO
LICNO svetlobo je novost, ki so 
jo praktično uvedbi v letu 1969. 

Kot !pOve ·beseda, je osnova ta
kega strjevanja laka v delovanju 
ULTRAVIOLICNIH žarkov na na
nešen film laka. Trenutno uspeva 
tako strjevanje samo pri poHester 
lakih, ki pa so tu vedno prozorni. 

KAJ SO ULTRAVIOLICNI 
ŽARKI 

O različnih žarčenjih danes to
liko govorimo, da nam je že vsem 

bolj aH manj znan pojem. Tudi 
dneV'na ·svetloba ali gretje peči v 
s tanovanju je žarčenje. Seveda pa 
sestav žarkov son ca ali naše peči 
ni enak. V sončni svetlobi (dnev
n a svetloba) je cel spekter žar
kov, od ti·stih, ki nas grejejo, mi
mo svetlobn ih do ultravioličnih. 
2arki se razlikujejo med seboj sa
mo po valovnih dolžinah. Valovna 
dolžina žarka je dolžinska enota 
enega nihaja, :izTaža pa se lahko 
tudi s časovno enoto nihanja pri 
deni hitrosti širjenja valovanja 
(hitrost sveUobe). ULTRA VIO
LICNI (v n adaljevanju UV) žark.i 

Del sušilnega .k!ll~~Ia, opremljenega z UV napravo 

znali v eni izmed prihodnjih šte-
vilk. ·· · 

Opisal sem že, da ·dajemo po
datke računalniku v obliki luk
njanih kartic. Ko stroj bere kar
tico, pride na mestu, kjer je luk
nja v kartici, do elektri.čnega kon
takta in impulz se prenese v glav
ni spomin, kjer omagneti eno je
dro. Na mestu, kjer na kaottici ni 
luknje, pa je tokokrog prekinjen 
in ne daje nobenih impulzov. Po
sledica tega je, da ·se tudi jedra 
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v glavnem spominu ne omagneti
jo. Tako se prenese želena kom
binacija· s kartice v sam ·računal
nik. 

Mislim, da smo osvojili nekate
re pojme šifr.iranja na 'kartici in 
prenosa •le-tega: v glavni spomin 
računa:lnika. Kako je sestavljeno 
računsko središče in opis posa
meznih enot elektronskega račun-. 
skega stroj·a, pa si bomo ogledali 
v prihodnji šteV'ilki našega lista. 

L. Ule 

No va f o r m at na žaga na· 1 ve r k i 
Na sliki je nova formatna žaga 

s programiranim krmiljenjem ta
koj po postavitvi. Manjka1o še 
podajne naprave za nakladanje 
plošč in odvoz razrezanih forma
tov. 

Možnosti, ki jih nudi t·a for-:
matna žaga so številne, če našte
jemo samo nekatere: 

- štiristranski obrez, 
- vzdolžni in prečni razrez, 
- razrez različnih odrezkov in 

kosov v prečni smeri. 
To je izpopolnjen stroj znane 

formatne zage, ki jo pri nas že 
poznamo. Stroj lahko razreže pa
kete plošč do višine 75 mm. Vsi 
vzdolžni rezi se opravljajo pri te
ku mi~nih vozičkov v eno smer, 
vsi prečni rezi pri povratnem 
teku. 

Delovna miza ima dva različno 
široka vozička, za to lahko vzdolž
no režemo za dva programa hkra
ti. Stroj je opremljen s šestimi · 
žagami za vzdolžni rez in eno za 
prečni rez. · 

2age nastavimo. z nastavitve
nim motorjem ali ročno, razdalje 

imajo zelo kratko valovno dolži
no, ki :;maša 0,0002 :mm ali 15.1014 

nih./ sek. 
V primerjavi z INFRARDECI

MI žarkli, ki jih šivijo !predvsem 
razli-čni izvori toplo te !in imajo 
dolžino 0,0008 m mm ter število 
nihajev 4.1014 nih./sek, so UV žar
ki bistveno krajši. Storjevanae po
liester laka z UV žarki t emelji na 
kemični Tea<kciji, ki jo sproži v 
l aku umetno povzročeno žarčenj e. 

V laku je dodan torej na mesto 
utrjevalca poseben reagent, ob
čutljiv na UV svetlobo, ki sproži 
reakcijo. 

KAKO DELUJE NAPRAVA ZA 
UV STRJEVANJE POLIESTRA? 

Proga vsebuje vse elemente 
klasičnih lakirnih prog kot so n a 
našalnoi stroji, ustrezni sistem 
transporta, brusilni stroji, kanal 
z' vgrajenimi UV žarll!icami in si
st emom hlajenja. 

UV žarnice so razporejene na 
določeni dolž·i•ni kanala tako, da 
s svetlobo v oddaljen osti 10 do 
15 cm osvetljujejo naneseni film 
poliestra. Zarnice napaja posebni 
VF generator visoke napetosti. 

Med delovanjem je površina 
žarnic segreta na 700 do 800o C, 
zato je potrebno zelo intenzivno 
hlajenje žarnic in plošč. Delavci 
morajo biti zavarovani pred žar
ki, ki poškodujejo oči in kožo. Za 
celotno napravo veljajo .zelo stro
ga varnostna do.ločila. 

Lakirna proga za oplemenitenje 
z uporabo .uv svetlobe ima lahko · 
dva na.mena: 

pa kontroliramo na števcu na de
lovnem mestu. Pri vzdolžnem raz
rezu tečeta oba vozička sočasno, 
vračata pa se vsak zase, saj de 
vsak krmiljen p o lastnem progra
mu. Prečni rez prek celotne ši
rine plošče naredi ena žaga, po
tem po sta se oba vozička po na
stavljenem programu ustavila. 

Po razrezu se vse žage dvignejo 
iz reza, voziček se vme in prečni 
transporter porine razrezane ko
se na mizo. Stroj je pr.i<pravljen 
za naslednji razrez. 

Vse te razreze opravimo .pri en
kratni namestLtvi zložaja plošč na 
mizo sbroja. Na voljo je sedem 
standardnih programov -in nešte
to kombinacij 2notraj njih. Pro
grame nastavimo z dročniki, ki 
jih premikamo po programirni 
tir.nici, montirani na vozičlm žage. 
S pomočjo teh programov lahko 
izkorist-imo veliko kapaciteto 
stroja le z nekaj ljudmi in v eni 
izmeni zadostimo vsem potrebam 
tovame pohi:štva. V. Potočnik 

- nanos osnove (špahtla) za 
kasnejšo ·površinsko obdelavo (na 
surovo iverno ploščo), 

- nanos prozornih poliester la
kov na f urnirane plošče. 

a) Nanos »špahtel<< poliestra 
- n an ašalni stroj valjčll!i na

nos 140-180 ,gf.m2, 

- sušenje z UV brki 30 sek. 
VP, 

- brušenje. 
Taiko obdelane površine so os

nova za kasnejšo obdelavo s pig
mentiranimi pokrivnimi laki. 

b) Prozorni poliester 
- n anašalni st roj, valjčni na-

nos 25-30 .g/m2, 

- sušenje z UV žarki 30 sek., 
- vmesno brušenje, 
- pollivalni stroj 120-150 g/m2, 

- sušenje z UV žarki 180 sek., 
- brušenje. 
Take površine je nato mogoče 

obdelati s klasičnim po.l!iestrom za 
vs. 

Cena takih lakimih prog je 
med 150.000 in 200.000 DM. Kljub 
razmeroma visoki ceni i n n ovo
sti, ki še ni podr obneje obdelana, 
so nemški !proizvajalci pohištva 
nabavili že precej takih naprav 
predvsem za >>špahtel<< postopek. 

Razvoj na področju lakiranja 
pa odkri·va še nove možnosti za 
strjevanje laka. To je strjevan1e 
laka z uporabo elektronskega cur 
ka. Ta možnost je še v razvojn i 
stopnji, vendar la hko v letu -
dveh zavzame obseg, •k akršnega 
je . sistem z 'U!porabo UV. 

J. Resnik 
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Sejem v KOlnu 
(Nadaljevanje in konec) 

Ce nadaljujem članek iz prejš
nje številke Obzornika, potem bi 
moral dodati, da je kolnski sejem 
dejansko največja evropska re
vija pohištva. Na tem sejmu je 
bilo predstavljeno pohištvo vseh 
kontinentov, od nacionalnih sti
lov, do najsodobnejših smeri obli
kovanja. Kljub temu, da je sejem 
komercialnega pomena, je treba 
poudariti, da se na specializiranih 
se}mih redko vidi <taka množica 
obiskovalcev kot ravno na koln
skem pohištvenem sejmu. Tu se 
zares stekajo vse poslovne niti 
iz celega sveta. 

Brest se je na tem sej"mu pred
stavil z dnevno sobo ALEKSAN
DRA !in s stilno sobo Y -90. S temi 
proizvodi smo se prvič samostoj-

no predstavili prav na tej raz
stavi. Ostale proizvode smo res
nejšim interesentom pokazali s 
katalogi in prospekti. 

Ugotoviti je potrebno, da je bi
lo za naše pohiš tvo ogromno za
nimanja, predvsem za omare in 
stilno pohištvo, medtem ko za osta
lo sedežne pohištvo ni bilo takega 
zanimanja. Največ zanimanja so 
pokazali kupci iz Nemčije, Belgi
je, Danske, Avstrije, Skandinavi
je, manj pa iz Francije in južne 
Evrope. Kot zanimivost naj na
vedem, da so uradno ponudbo za
htevali tudi Japonci. 

Kljub temu, da je bilo flksnih 
zaključkov sklenjenih le za okrog 
50.000 dolarjev (sedežne garniture 
Y -70 in stoli M-5368), lahko z go
tovostjo trdimo, da je naš nastop 

Pred volit·vami. v naše 
samoupravo~ organe 

Te dni se izteka mandat samo
upravnim organom podjetja. No
vi statut, ki ga sp.rejema central
ni delavski svet in temeljni zakon 
o volitvah delavskih svetov in 
drugih organov upravljanja' nas 
silita v razpis volitev v naše nove 
samoupravne organe podjetja. 

Maa1datna komisija pri central
nem delavskem svetu je pr-ipra
vila za obravnavo in sprejem 
predlog razpisa volitev v organ e 
samoupravljanja. Bo 1:em predlo
gu naj bi bile volitve na Brestu 
27. marca 1970. 

P.redlog n<l'javlja volitve v cen
tralni delavski svet, v katerega 
volijo vsi delavci Bresta, volitve 
v delavske svete poslovnih enot 
Tovarne pohištva Cerknica, T.PM, 
TIP in TLI, Svet posl. enote SKS 
bo izvoljen do tega časa in ga bo
do sestavljali predsedniki delov
nih skupnosti sektorjev skupnih 
strokovnih služb. 

Bazenska žaga po predlogu no
vega st atu1:a nima delavskega 
sveta, zato njegovo funkcijo pre
vzame zbor delovne skupnosti,' ki 
naj- bi po in:edlqgu izvo~il do 27. 

marca predsednika in namestni
ka predsednika zbora delovne 
sku:pnosti. 

Delavsko uslužbenska restavra
cija Cerknica naj b i po določilu 
novega statuta še naprej imela 
upravni odbor, ki naj bi ga po 
predlogu omenjene komisije se
stavljali trije voljeni člani del. 
skupnosti DUR, ter sedem delegi
ranih članov PE, ki jrh izvolijo 
delavski sveti PE. Upravnik DUR 
naj bi bil 11. član UO DUR. Rok 
konstituiranja je 14 dni po izvo
litvi samoupravnih organov. 

Delavskemu svetu je predložen 
tudi predlog določitve zborov -de
lovne skupn osti za kandidirai_J.je 
kandidatov za volitve v samo
upravne ovgane, ki naj bi pote
kali v vseh volilnih enotah. 

Pred nami je · torej raZ'gibano 
obdobje razmišljanja in izbiranja 
najboljših, ki jih .naš kolektiv 

. . premore. V tej akltivnosti se bodo 
angažirale z-lasti družbeno politič
ne organizacije, predvsem sindi
k ati, zveza . komunistov in mladi
na ter ;vsi delavci podjetja. 

Novi cenik -del za 
odprernne delavce 

Na zaht evo upravnega odbora 
so akoroe za odpremne delavce 
popravili in izdelali •nove. To je 
bilo p.otrehno zato, ker skoraj vsa 
transportna dela opravlja viličar 
in je skladiščenje !izdelkov zaradi 
tega dn zaradi rekonstrukcije dru
gačno. 

Stari normatiVi so ost ali za roč
no n alaganje izdelkov na kamion. 
Sem sodijo vsi izdelki, razen glas
benih omaric. · Normativi · se niso 
spremeniloi zato, ker ni mogoče 
vedno ·opravljati transporta z vi
ličarjem ali p a -so izdelm vskla
diščeni .tako blizu n akladalne 
rampe, da jih je mogoče nalagati 
nepoSTedno na :kamion. Stari nor
mativi so ostali tudi za parenje 
izdelkov (Florida, Living, Dani
ela). 

Novi normativU. so izdelani za 
- nalaganje kavtonov oziroma 

izdelkov na palete, in sicer vseh, 
ker se to delo opravlja takoj pri 
vstopu iz pakirne v skladišče, 

- 1Da1&ganje kamiona, in sicer 
tedaj, kadar transport ·palete od 
njenega mesta v skladišču do na
kladalne :rampe opTavlja viličar, 

- raztovarjanje kamiona (sto
li, tapete, ležišča), kadar n alaga 
direktno s kamiona n a paleto in 
opravi transport vi'ličar. 

Za vezanje palet je čas 2llllanj
šan, medtem ko je ostalo nalaga
nje glasbenih omaric na kamion 
z v.iličarjem nespremenjeno. 

Odpravljeni so vsi akordi za 
ročni prevoz izdelkov iz pakirne 
v skladišče. 

skladišču, piše pa naj ga samo ti
sti delavec, ki je UJpMNljal vili
čarja. 

Vsi normativi so izdelani po 
istem sis1:emu, kot so bili do se
daj, ker je to prepros1:ejši način, 
obenem pa tudi dovolj razumlj,iv, 
saj' ga uporablja v-sa tovarna. 

Natančnost in pravočasno bele
ženje opravljenega dela pa ·bi mo
ral redno nadz-orovati vodja od-
delka. M. U.l"banc 

na tem sejmu uspel. Vzpostav
ljenih je mnogo ·novih kontaktov 
z raznimi kupci iz skoraj celotne 
Evrope. Naše ponudbe, ki se se
daj pošiljajo, pa bodo dale vsaj 
začetne pozitivne rezultate. 

Pri vsem tem pa je treba po
udariti dejstvo, da se je večina na
ših razgovorov končala pri cenah. 
Naše cene so še vedno previsoke 
za zahodna tržišča. Pri tem mo-

ramo upoštevati, da so zaporne 
carine zelo visoke in pa to, da 
so naše cene glede na velik porast 
cen r~produkcijskih materialov 
tudi močno porastle. Oba momen
ta nam· onemogočata plasma na
ših izdelkov na zahodna tržišča. 
Naj navedem primer: dve nemški 
firnii sta se odločili, da bi kupo
vali omare ALEKSANDRA, vsa
ka firma okrog 100 kosov mesečno. 

s 

Kljub .temu, da smo ponovno kal
kulirati, da bi se približevali po
nudenim cenam, smo še vedno v 
razliki preko 100 DM za kos. Lo
gičen zaključek je ta, da bo tre
ba naše materialne stroške pri se
danjih deviznih režimih znižati, 
če bomo hoteli plasirati naše ~z
delke na zahodno evropsk a trži-
šča. J . Mele 

Del razstavnega prostora. z izdelki našega podjetja. na. sejmu v KčSlnu, za katere je vladalo med obisko
valci veliko zanimanje 

Montaža »Di spo sistema(( za vodenje proizvodnje 
Za bralce Brestovega obzornika 

ni nobena skrivnost, da priprav
ljamo v- Tovarni pohištva Cerkni
ca nov način vodenja proizvod
nje. 2e lansko leto sta bila napi
sana dva članka o novem »DISPO 
SISTEMU«, za katerega smo se 
odločili, da ga osvojimo. Moj na
men danes ni obrazložitev »Dispo 
sistema«, ker je bilo načelno že 
obrazloženo, kaj nam prinaša ta 
novi sistem in 'kaj od njega pri
čakujemo. 

Do daRJes so dela pri osvajanju 
»Dispo sistema« že lepo napredo
vala. V decembru in januarju smo 
dobili vso notranjo opremo in 
pripraV>ljali vse potrebno za mon
tažo. Dobili smo stroj »ORMIG« 
za razmnoževanje in električni 
pisalni stroj IBM za pisanje ma
tric. Ta stroja sta osnova za raz
pisovanje delovne dokumentacije. 

V prostoru, ki je predviden za 
vodenje proizvodnje, so izdelali 
predelno steno, na kateri bo mon
tira-na planska tabla. »Dispo si
stem« zahteva, da so vsa delovna 
mesta ali skupine delovnih m est 
povezane z oddelkom za vodenje 

proizvodnje. To delo je prevzelo 
podjetje TEGRAD, ki že končuje 
z izdela-vo vseh telefonskih zvez 
z oddelkom za vodenje proizvod
nje. Ker ima vsako delovno mesto 
direktno zvezo z oddelkom za vo
denje proizvodnje, je bilo potreb
no speljati v centralo telefonske 
kable z 800 žicami. 

Do konca februarja bo montaža 
vseh pripomočkov za vodenje 
proizvodnje končana. Tehnološka 
služba že pr-ipravlja koncepte teh
noloških listov in normative ma
teriala po elementih, ki so osno
va za razpisovanje delovnih nalo
gov. Ceprav so dela za 'Pripravo 
dokumentacije nekoliko v za
ostanku, pričakujemo, da bo teh-

nološka služba do 15. marca pri
pra-vila toliko dokumentacije, da 
bomo lahlro začeli poizkusno z 
vodenjem oprowodnje po novem 
»Dispo sistemu«. 

Vsi delavoi z zanimanjem 
spremljajo to delo. Ker pa niso še 
seznanjeni z novim sistemom pro
izvodnje in ne znajo pravilno ko
ristiti montirane naprave, bo po
trebno celotni kolektiv podrobno 
seznaniti z nalogami posamezni
kov v novem sistemu za vodenje 
proizvodnje. To je potrebno pred
vsem zaradi tega, ker uspeh no
vega sistema vodenja proizvodnje 
ni odvisen samo od strokovnih 
služb, pač pa od celotnega kolek-
tiva. J. Lipovec 

Uspešen start pripravnikov 
še več strokovnih kadrov, bo še 
veliko več delovnih mest zahte
valo izšolane s trokovne ·kadre, ki 
jih bomo dobili iz VI'St pripravni
kQV. 

Uvajanje pripravnikov v delo 
ni prepuščeno samo njihovi iz
na jdljivosti in znanju, temveč mo
ra biti mentor vsakemu priprav
ni~u ·vedno na voljo, mu dajati 
n apotke, ga usmerjati pri delu in 
spremljati njegove delovne uspe-
he. 

Ko pripravnik v grobem spozn~ 
delo na vseh delovnih mestih v 
poslovni enoti, ga je treba dati n a 
specializacijo na tis to delovno 
p.odročje, kjer je dotlej imeL .naj
več uspeha in ga tisto delo tudi 
rra]bolj veseli. 

Nov je ·tudi norm ativ za vozni
ka v.iličarja. Ta naj bi veljal za 
stanje, kakršno je za sedaj v 

Cepra.v opravlja transportna. dela. viličar, morajo delavci večkrat po
prijeti tudi z . rokami 

Prvi diplomanti dd-slociranega 
oddelka Tehniške srednje šole 
lesne ·smeri v Cerknici .go končali 
šolanje in se zaposliil kot pri
praV>niki v poslovnih enotah 
Bresta. V TP Martinjak je prišlo 
osem pripravnikov, od tega pet' 
žensk in trije moški. Po nekaj me
sečnem uvajalnem delu je že mo
goče ugotoviti njihovo ·sposobnost 
in znanje, ki so si ga pridobili v 
šoli in izpopolnili s prakso. Lahko 
tvdim, da se je večina pl'ipravni
.kov dobro znašla v praksi dn lah
ko pričakujemo, da bodo dobri 
strokovnjaki. Ugotavljamo, da 
smo uvajalne programe v delo 
pravilno sestavili, saj mora v·sak 
pripravnik spozn ati orgaa1izacijo 
dela v vseh oddelkih in službah 
tovarne in praktično opravljati 
delo na delovnih mestih. Pri tem 
je kaj ·kmalu mogoče ugotoviti, na . 
katetem delovnem mes1:u ima pri
pravnik večje u spehe in zanima
nje za delo, kar nedvonmo mno
go pomaga .pri odločitvi za konč
no razporeditev na delovno me
sto. Zavedamo se namreč, da nam 
še vedno primanjkuje izšolanih 
strokovnih kadrov, saj je po se
danji organizaciji kar 37 takih de
lovnih mest, na katerih ni ustrez
ni h strokovnih kadrov. Zato se ne 
bo težko odločiti, kam zaposliti 
posameznega pripravnika. Ce pa 
upoštevamo, da modemizacija in 
nova organizacija dela zahtevata 

Pripravniška doba je za vs ake
ga začetnika določena za dobo še
stih mesecev. Dokončna razpore
ditev n a delovno me-sto s prevze
mom d ela in odgovornosti pa ni 
odvisna od -opraVIljenega časovne
ga obdobja, temveč od dejansMh 
sposobnosti in znanja. Zato je lah
ko nekdo razporejen na delo in 
prevzame odgov-ornosti že pred 
iztekom šestmesečnega uvajaine
ga obdobja, lahko pa se mu pri
prCfVT1iški staž, če dela še ni ob
vladal ali pokazal dovolj sposob
nosti, podal jša .na več kot še-st me
secev. 

Konec na 6. strani 
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Predlog občinskega proračuna za 1.1970 
Ce sodim •PO .nekaterih prilož

nostnih Tazgovorih, potem ugo
tavljam, da naši delavci, še manj 
pa ostali obča.ni, rzelo malo vedo 
o tem, od !rod illl ka:ko se zbirajo 
sredstva za pokrivanje občinske 
splošne potrošnje, koliko teh sred
stev se rzbere in koliko j.ih posa
mezen •kOIIiStnik troši. Zato sem 
se odločil, da napišem članek, v 
katerem ·bom slrušal .bralce Ob
ZOl'nika . seznaniti, kako je s to 
zadevo. Mnogo ljudi se razburja, 
češ, zakaj ,plačujemo obveznosti, 
dl'ugi ·spet negodudejo, češ, mo
rali •bi naJprav•iti to in to, 'Pa se 
ničesa<r .ne stori. Vse to pa se naj
večkrat dogaja zato, ker ljudje ne 
vedo, IZa kaj se upora~bljajo sred
stva, ki se zbill'ajo v proračunu 
občine. 

2e od nekdaj velja, da iz skle
de lahko vzameš toliko, kolikor 
je v njej. Ce ta pregovOT drži in 
trdim, da dv2Ji, potem iz občin
skega ·proračuna lahko financira
mo toLiko, kolikOT sredstev se v 
ta namen 7Jbere v občini. Sredstva 
se zbiraj10 na dva illačina, s pl'i
spevki -i.n davki. 

Prispevki so vse tisto, kar se 
plačuje od dohodka. Delavoi pla
čejejo 'Prispevek v občin-ski pro
račun po ·stO!pnji 4,74 = od bruto 
osebnih dohodkov. Ce kdo ne ve, 
kaj je •bruto osebni dohodek, naj 
poja&nim .še to. Vsi, ki ·smo v red
nem deloV'nem <razmerju, uživamo 
zdravstveno lin pokojnilllsko zava
rova-nje. Za zdravstveno zavaro
vanje 'Plačuj emo. 5,2 Ofo, za pokoj
ninsko pa 12;90 Ofo, .za prOTačun 
federacije 2,7 Ofo, za ·:Proračun re
publike 1,51 °/o, za. republiško .izo
braževa~o. skupnost 3,26 Ofo, za 
stroške varstva 1,8 Ofo, z'a zaposlo
vanje 0,2 Ofo, -za stanovanjsko iz
_gradnjo 4 OJo ·in ·za SkQ'Pje 1 Ofo. Ce 
VISe to seštejemo, ugotovimo, da 
od v·sakih 100,00 zasluženih dinar
jev plačujemo 37,31 Ofo za .prispev
ke ali 37,31 dinaorja. 

Od 100,00 zasluženili dinarjev 
dobimo tOTej v kuverti le 62 69 
dinarjev. Bruto osebn.i dohodek je 
torej 100 diln, neto .pa 62 dinarjev. 

Podobno kot delav-ci iz osebne
ga dohodka 'Plačujejo knietje od 
katastrskega dohodka. Za III. sku
pino kata1Strskih občin plačujejo 
kmetje 10°/o .prispevka,za IV.sku
pino pa 4 Ofo. Od dohodka iz goz
da pa (vrednost sečnje na panju) 
25 fi/o. 

Med prispevke štejemottudi pri
spevek iz dohodka obl'tmih dejav
nosti, i•ntelektualnih storitev in od 
dohodka .iz naslova avtorskih pra-
vic. · 

Dru-ga velika kategorija dohod
kov za občinski proračun so dav
ki. Davke navadn-o pobirajo 'PO
sredno. Davek za maloprodajo je 
za IIlašo občino d<>ločen v višini 
4 ~/o . Davek plačuj emo tudi na al
koholne ilijače. Od .piva 0,70 din 
od litra, od vina 1,50 din, od spe
cialnih (penečih vin) 4,00 din in 
od žganih .pijač 6,00 .din od litra. 
Poleg omenjenih davkov na pro
met pobirajo še davke na doho
dek od stav·b, premoženja in pre
moženjskih pravic, davek na do
h<>dek od •iger na srečo in dopol
nilnega dela <l.Tugih. 

Tretja Vlrsta dohodka so takse. 
Takse se delijo na upravne, sod
ne m turistične. Upra'V'Ile takse 
se plačujejo pri <registraciji mo
tornih vozil, potnih listm i.n po
dobnih listin, ki jih •POt'l"ebujejo 
občani. Sodne takse najbolj po
znajo tisti, .Iti se srečujejo s so- · 
·dišči, zato jih ne ·bom podrobneje 
opisal. Turistične t~e pa pobi
rajo pri :nočitvah. Vsak, ki pre
noči v naši občini, plača 1,50 din 
turistične takse. 

sredstev 325 in z dotacijo Repu
bliške i:zobraževalne skupnosti 57 
milijonov dinarjev. Predlog za le
to 1970 predvideva, naj ·bi šolstvo 
dobilo 465 milijonov din i.z pro
računskih sredstev občine in 73 
milijonov din z dotacijo Republi
š'ke izobraževalne skupnosti. Sred
stva za šolstvo naj bi ·bila torej 
za več kot 40 Ofo višja. Naj povem 
še to, da se 'S temi sredstvi finan
cira vse osnovno šolstvo občilne, 
ki zajema pet osnovnih in .pet po
družničnih šol, v katerih se šdla 
1870 otrok. 

Prav gotovo vsi soglašamo s 
tem, da je šolstvo zelo pomemb
na dejavnost. Menim pa, da bi -se 
morala tudi ota poraba gibati v 
okviru realnih možnosti in soraz
mer.ij. Takšen skok, kot ga pred
videva letošnji proračun, je prav 
gotovo v.reden pomislekov; če ne 
še več, zdi se, da je močno pre
tiran. Menim, da bi moraio šol
stvo iz teh sredstev izločiti vsaj 
70 do 80 milijonov din za ·investi
cije, oto je za šolo v Starem t11gu 
i.n telovadnico v Cerknici. Ce Te
meljna !izobraževalna skupnost 
teh sredstev ne izloči, potem ni
ma moralne pravice zahtevati od 
g-ospodarstva novih dodatnih 
sredstev v te namene. 

Iz vseh treh vrst dohodkov 
predvideva~o, da se bo v letu 1970 
zbra1o ~v dinarjih): 

Ce bi še naprej tako opisal vsa
ko postavko kot šolstvo, bi vzelo 
-preveč .prostOTa, zato ·bom pori na-

5,390.000 slednjih postavkah citiral le de-prispevki 
davki 
takse 

2,985.000 javnost in znesek (v dinarjih) : 

345.000 -----= kuliturno-prosvetina dejavnost 

636.000 socialno skrbstvo 
Skupaj 9 350.000 zdravstveno v~rstvo 

' komunalna deJavnost 
Tolik-o torej o dohodkih. Na državn•i organi 

prvti pogled kar lepa številka. na·rodna obramba 

prenesena sredstva iz 
leta 1969 

Skoraj milijarda sta;rih dinarjev. pomoč krajevnim skupnostim 
Koli'ko novih ·delovnih mest bi s družbeno politična dejavnost 
tem denarjem lahko odprl<i? Dej- negospoda-rske investi-cij e 

•tiko je ta ,znesek simboličen ozi
roma skoraj nepomemben. Sred
stva za razreševanje komunalnih 
vpraašnj bo treba vsekakor po
ovečati ne ,glede na vire, sicer ne 
smemo Tačunati na ra12:voj ·turiz
ma, od katerega vsi toli!ko priča
k!ujemo. Vsekakor ·pa bi bilo tre
ba ~zkoristioti vse možnosti pri na
jemanju kreditov in tako opraviti 
najoil!Ujnejša dela vsaj v središčih. 
Se ena 2adeva je, ki .bi jo bi<lo 
treba napraviti - program ko
munalnega ra·zv-oja ,jn urejanja. 
Na osnovi takega ,prog.rama bi 
lahko na.prav-ili pr.iOTitetni vrstni 
red, preučili možnosbi financira
nja na daljši čas itd. 

Od ostaJ.ih postavk naj omenim 
še negospodarske inves·ticije in 
dotacije dl'U7Jbeno-političnim or
ganizacijam. •Pri negospodarskih 
investicij1lh so v glavnem obvez
nosili za razna posojila, ki jih je 
skupščina najela pri izgradnji -in 
adaptaciji šol, pošt .in podobno. 
Ne vem, zakaj mOTa občina do
tirati pošto, 1ko pa vem{), da svo
je storitve zelo drago zaračunava. 
Ne morem :si predstavljati, da 
PTT ne najde poslovnega interesa 
i·n podjetje samo razvija te de
javnosti. 

Tudi d.ružbeno-politične orga
nizacije bi se morale zvečine sa
me vzdrževati. Z različnim( pri
redi tv ami ·bi se lahko marsikateri 
dinar stekel v blagaj.ne društev. 
Ker pa je potrebno najmanj tru-

75.000 
748.600 
243.740 
360.070 

2,282.786 
120.000 
100.000 
260.000 
337.700 

stvo je, da je znesek na videz vi- gospodarski posegi 
sok, vendar ko spoznaš, kaj vse proračunske obveznosti iz preteklih 
je treba finaJDcirati iz proračun- rezervni sklad 

let 
41.855 
15.000 
47.000 
25.249 skih dohodkov, )lgotoviš, da za tekoča proračunska rezerva 

·marsikatel'O zelo potrebno stvar , 
naj si bo komunalnega ali social
nega pomena zmanjka denarja. 

Poglejmo torej, k<>liko sredstev 
posamezna dejavnost rabi oziro
ma, kaj predlog proračuna ·pred
videva. 

l. SOLSTVO 
V letu 1969 je šolstvo dobilo 

382 milljoono.y starih dinarjev, in 
sicer iz O'bč1nskih prOTačunskih 

Da bo stvar razumljivejša, bom 
vseeno na kratko Q'Pisal, kaj po
sam~na postavka .pomeni omo
ma, kaj VISe se iz posam~ne po
stavke finan<:ira. 

Iz sredstev, določenih za social
no sk!rbstvo, se dajejo stalne pod
pore ostarelim in onemogl!im, ki 
nimajo l astnih sredstev za pre
življanje. Teh je v .naši občilni 113. 
Poprečna mesečna podpora znaša 
85,00 din. Iz teh sredstev se pla
čajo tudi oskrbnine za odraosle v 
domovih za onemogle. Takih oskr
bovancev je 25. E·nako število 
otrok je v domovih za duševno in 
telesno prizadete. Oskr.boval:nine 
v domo'VIih so !precej v isoke, saj 
znašajo od 620,00 din do 950,00 
d-in mesečno. Iz teh sredstev se 
plačajo tudi 'PTiznava'lnine za ·bor
ce. V naši občini prejema 121 
upravičencev ptiznavalnine v po
prečnem -znesku 125,00 din. 68 
otrok padl.ih, umrlih in živečih 
borcev prejema mesečno podporo 
pri šolasnjou itd. 

Skupaj 9,355.000 

BRESTOV OBZORNIK 

da, če se obesiš na proračun, upo
rabljajo to metodo. 

Upam, da sem bralcem vsaj 
malce pri-bližal .problematiko v 
občinskem proračunu in obenem 
vsaj malo pojasni<! Ustim, ki o tej 
zadevi n·iso dovolj vedeli. Preveč 
je vsega, da ·bi lahko vsako zade
vo podr-obneje opisa<l. Ce so vam 
take in podobne inf-onrnaoije všeč, 
sporočite uredniškemu odboru, pa 
bomo o tem in podobnem lahko 
še .pisali. T . Kebe 

Poweeani re
zultati wl.l9'70 

Nadaljevanje s l. strani 
bištva, prodanega v Jugoslaviji. 
Za uspešno realizacijo tako po
stavljenega plana prodaje bomo 
organizirali lastna predstavništva, 
razši'rill potniško mrežo in pove
čali propagando. 

25 0Jo POVECANJE DOHODKA 

V letu 1970 smo priča novim in
nacijam, tako so v planu upošte
vana povečanja nabavnih cen su
rovin nasproti letu 1969 za 31 °/o 
in cen reprodukcijskih materialov 
za 20 1 /o. Uspešno izvršena rekon
strukcija proizvodnih kapacitet bo 
s povečano proizvodnjo kompen
zirala povečanja teh stroškov, ta
ko da bo podjetje v letu 1970 po
večalo dohodek na 55,4 milijone 
dinarjev oziroma za 25 Ofo. Osebni 
dohodki se bodo v letu 1970 po
večali predvidoma za 10 °/a. 

Z uspešnostjo finančnih rezul
tatov so neposredno povezana ob
ratna sredstva.. Plan predvideva, 
da bomo za uspešno dokončanje 
investicije iz lastnih sredstev in 
uspešen plasma izdelkov potre
bovali 15 milijon ov dinarjev do
datnih obratnih sredstev. S po
slovno banko smo že v razgovo
rih za uveljavitev naših zahtev. 

D. Mlinar 

Iz sredst ev, ki so namenjena za 
zdravstveno varstvo, se financi
rajo stroški zdravljenja v bolniš
nicah ,za nezavarovane in nepre
možne -osebe. Teh je čez 90. Poleg 
tega opa še preventivna zdravst
vena služba, zatiranje nalezljivih 
bolezni in .podobno. 

Pogled na novo zapornico pri Veliki Karlovici 

K.AKO JE S POPRAVILOM CESTE UNEC-GRAHOVO 
Kdor se je zadnje čase v.ozil po notranjsk·i cesti od Unca skozi Ra

kek. in Cerknica do Grahovega, je lahko ugotovil da je zima naredila 
svoJe. ~a posam~znih od~ekih je ~sfaltna prevleka tako razpokana in 
defo.rm1~ana, da Je ~oraJda več m. Tudi na ostalih odsekih je izredno 
slaba, zune pa še ru konec. Po taki cesti bi bil promet ov·iran, zlasti 
pa nevaren, zato bo treba <:esto popraviti. 
Zanima~ ~em se! ali so ·kakš~e J?Ožnosti za solidnejše popravilo tega 

ods~ka, ki J~. zdaJ,. ~o opreuredltVi ceste Bloška polica- Lož, najsiabši. 
Po mformaclJah, ki Jh ~mam, so sredstva za obnovo in preureditev te
ga .od~eka zag?tovljena. Držimo .pesti, da bodo ob pravem času na 
volJO ~· da ~1 Cestno podjetje pričelo takoj z deli, ko bodo za to 
ustrez~~ .pogOJ l. Po. pre9-rat:unu bo obnovitev in preureditev stala okrog 
300 m~Jonov s_tanh dinarJev. Sredstva obo zagotovilo Cestno podjetje. 

UpaJmo toreJ, da se bodo zagotovila uresnioila in da bomo dobili 
nove kilometre kvalitetnejšega asfaltnega t raku. 

Znano je, da mora ceste IV. re
da vzdrževati občlina. V naši ob
čini imamo 120 km ,takih cest. 

Pod postavko državni organi so 
mišljeni sbroški občinske uprave 
sodišča, jaVIIlega pravobra·nilstv~ 
i-n tožilstva, zemljiška knjiga, no
tranja uprava (milica) in drugi 
podobni stroški. Skupaj to znese 
več kot 228 milijonov starih di
narjev. Ne vem, če je v tej po
stavki -vse najbolj smotrno, po
tre bno in racionalno. Samo sodi
šče stane skoraj 28 milijonov din. 
Menim, da bi morali st roške sodi
šča •l.criti tisti, ki ga rabiojo. Tudi 
sredstva za občinsko upravo niso 
majhna. Vprašliiilje je, ali se ta 
sredstva trošijo dovolj smotrno, 
ali ne bi bilo mogoče kaj ,racio
nalizirati in modernizirati. Pred
vsem slednje bi bilo potrebno, ker 
delati vse peš, postaja najdražje. 

Za krajevne komunalne proble
me predračun predvideva 10 mi
lijonov -staorih dionadev dotacije 
krajevnim skupnostim. 'Glede na 
zelo perečo lromunalno problema-

Zaporni ca 
deluje 

10. januarja letos so delavci 
SGP Gradišče v Cerknici prvič 
spustili zapornico pred novo izko
panim rovom blizu Velike Kar
lovice na Cerkniškem jezeru. Gla
dina jezera je bila na koti 549,70 
metra.. Da bi imeli nazorno pred
stavo, naj povem, da je bilo 70 cm 
vode na travniku pred Veh"ko 
Karlovico ali pred novim rovom. 

Skromno deževje je potem 
omogočilo, da se je gladina jeze
ra do 19. januarja dvignila za 58 
centimetrov. Ob tolikšni vodi pa 
je bilo treba zmeriti pretok ozi
roma odtok vode skozi novi od
tok. To -so opravili 19. januarja, 
i'n sicer tako, da so dvignili za
pornico, nato pa so strokovnjaki 
Hidrometeorološkega zavoda SRS 
iz Ljubljane merili. Zapornico so 
potem zopet zaprli, da bo poskus 
ojezeritve tekel normalno. Spo
mladi bo treba meriti še dvakrat 
na drugih kotah vodostaja. Cerk-
niškega jezera. T. Kraševec 

Uspešen start ... 
Nadaljevanje s 5. strani 

Ko mentor meni, da je posa
mezni pripra'VInik pokazal dovolj 
sposobnosti in znanja, mora pred 
komisijo oprav•iti poseben izpit. 
Ce izp1ta ne opravi, se mu pri
pravniški staž še .pod-aljša. 

V Tovai'ni pohrl.štva Cei'knica s o 
te dni uspešno oprav.ili prirprlW.ni
šlro dobo lesnoindustrijski tehniki 
Mirko Urbas, Jožica Košir, Ro
mana Stritof, Da-rinka Stritof in 
Tončka Kovačič. Tako so postali 
enakowedm član~ delovne skup
nosti in b odo :r>azpOTejeni vsak 
na svoje delovn'O mesto. 

Zaključni il:pit je pokazal, da 
so si pr~pravnikii v šestmesečni 
prtpravruški dobi pl'idobili dovolj 
izkušenj oza samostojno delo. Za
ključni izpit prlpravmkov je tudi 
·pokazal, kako ustrezen je pri
prav.niški ostaž, ki- ·Od pripravnika 
zahteva, da mora v tem času obi
ti vsa najbolj značilna del'Ov.na 
mesta in se v praksi spozna z 
vsemi poglaovitnimi deli svojega 
poklica lin stroke. J. K.lančar 
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Uredniški odbor na Dunaju 
Pisalo se je še 1969. leto, ki je 

upravni odbor podjetja odobril 
uredniškemu odboru, da odpotu
je na tuje in tam vidi, kako so 
urejene informacije delavcev, zla
sti še, kako je s časopisjem, vsaj 
mesečnim, kot je naš Brestov ob-
zornik. . 

Izbrali smo podjetje WIENER
WELLP APE ·z Dunaja, ki je hkra
ti naš dobavitelj. 

Iz Cerknice smo odpotovali s 
polurno zamudo. Eden od skupi
ne je zMpal, pa 6a.j ni čuda, od
hod je bil objavljen za 1 uro po 
polnoči. Ves ČIIIS ni bilo snega., to 
noč pa je prav ob 1. uri začel pa
dati tako, da je že kazalo, da 
s potovanjem ne bo nič. Pa kar 
šlo je - mini avtobus Je junaško 
premagali sneg in, kot bi mignil, 
že smo bili v Ljubljani, Celju, Ma
riboru, Gradcu, prva. postaja je 
bila v Brucku. Od Trojan naprej 
ni bilo več snega., šlo je kot po 
maslu. V Brucku smo se razšli 
po mestu, ta je iskal šilce žganja, 
drugi čaj z limono, tretji so ogle
dovali izložbe ali opazovali prvi 
jutranji vrvež v tem majhnem, 
vendar še kar prija.znem mestecu 
ob Muri. Ura. je hitro minila. Ze 
smo na. poti proti Dunaju. Ne bi 
bili Kra.njci, če se ne bi ustavili' 
pri obcestni gostilni pred začet
kom avtoceste. Veselo so odme
vale A vsenikove viže tisti dan po 
naši poti, saj so avtomati še dolgo 
po odhodu igrali Oberkrainerje, 
kot jim tam rečejo. Avtocesta do 
Dunaja, kakšnih petdeset kilome
trov. 

Mini - mercedes je dajal .vse 
od sebe. Sofer Maks je pritiskal 
pedal do dna in prej, kot smo se 
zavedli, smo že bili na Dunaju 
ali prav rečeno, na. odcepu k to
varni WIENERWELLPAPE. Tu 
smo se javili in dogovorili za po
poldanski ogled tovarne in raz
govore, Vmesni čas smo porabili 
za nastanitev, ki je bila. skoraj 
v centru Dunaja. 

Ogled tovarne bo ostal vsem 
udeležencem globoko v spominu. 
Organizacija, produktivnost. Ogle
dali smo si potek proizvodnje od 
surovin do končnih izdelkov. Ve
liki stroji vseh mogočih vrst spre
minjajo papir v večslojno lepen
ko, ki jo drugi režejo - za.rezu
jejo, prepogibajo, lepijo ali spa
jajo. Za štetje posameznih kosov 
izdelkov uporabljajo elektronske 
števce. To je nujno, kam pa bi 
prišli, če bi točno šteli posamez
ne kose. Plačevanje delavcev je 
urejeno z urno postavko, premi
ja je malenkostna. Vkljub taki 
stimulaciji je produktivnost, veza
na na avtomatske proge, zelo ve
lika. Vprašali smo to in ono, pri 
tem pa zvedeli, da delavci dobi
vajo zgolj instrukcije in informa
cije o .delovnih nalogah. Sindikat 
od časa do časa skliče sestanek, 
ki pa je bolj samemu s ebi na
men. Ka;ko daleč od naših sestan
kov ekonomskih enot, našega in
formiranja, pa naj si bo, kadar 
gre za nove samoupravne akte, 
druge važne zadeve in da pri tem 
ne pozabimo na BRESTOV OB
ZORNIK. Res, premalo znamo 
izkoriščati možnosti informacij, 
katere nam omogoča samouprav
ni način vodenja podjetij. 
Nočna vožnja in dolga pot od 

doma do Dunaja je junake te od
prave toliko izmučila, da je ve
čina najbolj cenila počitek. Nekaj 
tovarišev je odšlo na pivo in du
najske šnicle, pa zakaj ne - jej 
in pij tisto, kar je v deželi kjer 
si, izvirno. 

Drugi dan je bil namenjen 
ogledu trgovin s pohištvom, ogle
du mesta in posebno zanimivih 
zgradb. Casa je le malo, kje je 
čas za ogled muzejev, akvarijev, 
znamenitih cerkva in drugih tu
rističnih zanimivosti. 

V razgovoru smo zvedeli', da 
avstrijski trgovci s pohištvom, pa 
tudi velike blagovne hi'še, kupu
jejo od naših podjetij le manjše 
dele pohištva, največ pa omaric 
za čevlje, ki so dobre in še kar 
poceni. Slabo poznajo n aše mož
nosti. Dogovorili smo se, da poš
ljemo več propagandnega mate
riala. in cenike. Toda kaj - tudi 
tu gre za prevelike zaporne cari
ne · a li prenizke premije z naše 
strani. 

Bežen skok skozi bogato mesto 
ob Donavi, središče nekdanje Av
stroogrske države nam je poka
zal, koliko je bilo treba dati te
mu središču, da je zraslo do takih 
razsežnosti. In kdo je dajal? Od
govor je lahek: vsi tisti, ki so se 
1918 naveličali dajati i'n se osa
mosvojili. Ogromni muzeji, gle
dališča, zbornice, palače, ~e to 
daje mestu posebno podobo. Med 
znamenitostmi smo obiskali Do
nauturm, to je čez 200 m visok 
okrogel stolp. V višini 165m je 
kavarna in restavracija. Tu smo 
sedeli toliko časa, da se je ka-

varna za vrtela okrog svoje osi, mi 
smo pa medtem pili kavQ in raz
gledali celotno panoramo Dunaja. 
Res interesantno - 165 m nad 
Dunajem Be vrtiš in opazuješ me
sto (v megli). In če je jasno? 

Drugo znamenitost smo videli v 
Schonbrunnu. To je bila od Ma
rije Terezije naprej cesarska pa
lača.. Na ogromnem dvorišču ne 
odmevajo več koraki grenadir
jev. Z letom 1918 je konec cesar
skega. blišča. V ogledovanju so
ban - okrog 140 menda ali ko
maj 10 'Il/o vseh v Schonbrunnu 
smo videli nji'hove cesarske viso-

kosti od Marije Terezije do njenih 
hčera, vse cesarje do Franca Jo
žefa (na slikah seveda). Ugibali 
smo, kje je hodil Martin Krpan, 
kje je stala cesaričina lipica, kje 
je bil boj' z Brdavsom. Hudomuš
nosti ni manjkalo pri tem ogle
dovanju, ki pa je bilo zanimivo. 
Videli smo veliko stilnega pohi
štva, pa kaj, ko ima večina fran
coski akcent. 

Dan je hitro minil. Ze je tu ve
čer in priprave za odhod drugo 
jutro. Dunaj je tudi zvečer lepo 
mesto. Razsvetljave ne manjka. 
Dunaj je velemesto. 

Panorama Dunaja: spredaj mestno gledališče, zadaj znana Stefanova katedrala 

OBČNI ZBOR 
GASILSKEGA DRU$TVA TOVARNE POHI$TVA CERKNICA 

Ga.silci Tovarne pohištva CerkiTica so imeli 8. februarja svoj 
redni •letni občni zbor. Na njem so ·izvolil·i novo vodstvo, ana4~
z;raN deio druš-tva v preteklem letu in SJi zas·tavili na•loge za 
leto 1970. 

V bogati r a.zpravi so opozorili 
na ·številne težave, k i oviraj<O nor
malno delovanje -<ii'uš tva ter n a
zakali njihove rešitve. Ugotovili 
so : 

- Gasilska shramba je na zelo 
neprimernem kraju. Preveč je od
daljena ·od vodnih virov, kar Jii 
ob morebitnem požaru močno 
zmanjšalo hitrost posredovanja. 
Se večja težava pa je v tem, ker 
nimajo stolpa za sušenje gasilskih 
cevi. Ker jih morajo sušiti na me
stih, ki za to niso primerna, cevi 
zelo hitro propadajo. Razumljivo 
je, da med drugim povzroča to 
tudi večjo gospodarsko škodo. 
Pomanjkanje ustreznega .sušila za 
gasilske cevi močno zavira tudi 
delo gasilcev; ker nimajo ustrez
ne naprave za .sušenje, ne .smejo 
organizirati toliko mokrih gasil
skih vaj, kot bi bilo potrebno . . 

- Sedanji načrti za gašenje 
zgradb in naprav poslovnih enot 
na področju Cerknice ne ustre
zajo več. Neuporabni so postall 
predvsem zaradi številnih spre
memb v graditvi in opremi pro
izvodnih prostorov ob lanski re
konstrukciji. Pa tudi sicer so ne
popolni, .saj ne vsebuJejo podat
kov o gašenju začetnih požarov, 
gašenju zahtevnejših strojnih na
prav, kot so sušilni kanali itd., ki 
bi bili izredno pomembni za uspo
sabljanje gasilcev. 

- Strokovnost gasilcev je še 
vedno na razmeroma. nizki ravni. 
Bolj kot doslej bi morali poskr
beti zlasti za strokovno usposab
ljanje poveljniškega kadra in no
vih članov d.ruštva. Med letom bi 
morali organizirati tečaj za izpra.
šane gasilce, poslati najboljše ga
silce na podčastniški tečaj, orga
nizirati več strokovnih predavanj 
in podobno. Morali bi imeti tudi 

več organizacijsko in · strokovno 
dobro pripravljenih gasilskih va.j, 
od teh vsaj eno skupaj z okoliški
mi gasilci. 

- Delavce, ki delajo v proiz
vodnji, .bi morali natančneje po
učiti, kako naj ravnajo v prime
ru požara, o važnejših preventiv
nih ukrepih, o uporabi priročne
ga gasilskega orodja in podob
nem. Več pozornosti bi morali po
svetiti zlasti ustreznemu usposab
ljanju žensk, ki so ob požarih 
manj razsodne kot moški. Poskr
beti bi morali tudi za ustreznejšo 
kadrovsko razporeditev galicev; v 
vsaki delovni enoti in v vsaki de
lovni izmeni bi morala delati vs aj 
dva aktivna člana gasilskega dru
štva. 

- V društvo bi morali priteg
niti več mladih delavcev, stro
kovnjakov s srednjo, višjo in vi
soko izobrazbo ter žensk.· Te te
žave spremljajo društvo že več 
let. Nekaj uspehov je bilo samo 
z vključevanjem mladih. Društvo 
jih je pritegnila predvsem s tem, 
da so sodelovali na gasilskih tek
movanjih. Zato kaže takšno ak~ 
tivnost še izpopolnjevati. Teže je 
z vključevanjem 5trokovnjakov in 
drugih vodilnih delavcev. Kaže, 
da bi morali to · vprašanje r eše
vati · skupno z organizacijo civil
ne zaščite. Isto velja za vključe
vanje žensk, saj bi nam ženska 
desetina koristila predvsem, če bi 
prišlo do vojne. . 

- Povečati' bi morali tudi ak
tivnost štaba civilne zaščite pri 
podjetju. Gasilci so ga že lani 
opozorili, da povzroča razporedi
tev gasilcev po drugih službah, 
kot so obveščevalna, tehnično re• 
ševalna in drugih, zmedo ob akci
jah. Kljub temu to vprašanje še 
vedno ni zadovoljivo rešeno. Zato 

se mora novi upravni odbor ga
silskega društva tesneje povezati 
s tem organom in rešiti še druga 
vprašanja v zvezi' s tem, na pri
mer akcijska sposobnost gasilcev 
v vojnem času in drugo. 

Na občnem :z;boru so govorili 
tudi o dr.ugih aktivnostih d,ruštva 
v preteklem letu. U.gotov.ili so, da 
je bilo posebno na področju pre
ventive in operative .premalo star
jenega. Manj kot predlanska leto 
je hil<l zlasti o rganizacijsko in 
st rokoVIIlo dobro pripravljenih ga 
silskih vaj. Krivda za to, ki je 
n i mogoče v celati -opravičiti z 
r ekonstrukcijo Tovarne pohištva, 
zadene ·predvsem •premajhno ak
tivnost, pa tudi nesposobn<lst po
veljniškega kadTa. Zelo aktivna 
p a je bila Jtekmoval na deseti-na. 
Na vsakoletno tekmovan je gasil
cev iz podjetij BREST, MARLES, 
MEBLO in STOL se je zel<l dobro 
pripravila. Temu primeren je bil 
tudi uspeh na tekmovanju, ki je 
bilo tokra-t v Mar~boru. Naši ga
silci so, kot vem-o, zmagali. 
Več kot predlanska leto p a je 

-bilo napravljenega, kar zadeva 
nabavo sodobnejše gasilske opre
me. Nabavl jeni.h je bilo k ar 38 roč
nih gasi:lsldh aparatov z učinko
vitejšimi gasilskimi sr edstvi 
(C02 in na prah), dva izolirna di
hal-na apar ata, več kot 400 m $1-
miranih gasilslmh cevi in drugo. 
Tečaj za .gasilske strojtnik e, k-i ga 
je organizirala Občinska gasilska 
zveza, je redn<l obiskovalo .pet 
članov društva. Vsi so uspešno 
opravili tudi zahtevani izp i•t. 

Sklenili so tudi, da se je treba 
vodstvu sindikalne podružnice 
TP Cerknica javno zahvaliti z a 
po·dparo, ki jo je n<Udilo gasilske
mu društvu. 

Težave, ki jih je nakazal občni 
zbor, bi bilo treba odpravi'ti še le
tos. Posebno še tiste, ki .se vlečejo 
že več let, na primer vprašanje 
gasilske shrambe. ·Pri tem bi mo
rali dobiti gasilci več podpore od 
upravnih organov podjetja in 
strokovnih služb. Imovina, ki jo 
varujejo, je last celotnega kolek
tiva; dolžnost delovne skupnosti 
pa je, da jim pomaga. · 

V. Znidaršič 
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Ko smo drugo jutro pogledali 
skozi okno, nas je i'znenadil sneg. 
Bilo ga je kar 15 cm. Vse je stis
nilo, kaj bo na Semmeringu, ka
ko bomo prišli domov. Ceste po 
Dunaju so bile izplužene, tudi av
tocesta je bila lahko prevozna. 
Ker je bila nedelja, je bila cesta 
polna avtomobilov s smučarji. 
Snega je bilo na cesti vse manj. 
Nekaj postankov in že smo sredi 
popoldneva na meji. Pa naprej 
proti domu. Vso pot nismo imeli' 
snega, glej ga spaka, ko smo za
vili v Planini na levo, snega to
liko, da smo skoraj orali. Sneg je 
padal v soboto, v nedeljo ga je 
že polna cesta vse do Cerknice. 

Clovek se vpraša, pa kaj je to? 
To je nesposobnost cestnega vod
stva, to je malomarnost odgovor
nih. Od Dunaja do Planine suha 
cesta - pri nas pa ... 

Tako se je končala pot uredni
škega odbora na Dunaj. Bilo je 
zanimivo, prijetno, vlilo pa nam 
je vsem moči za pisanje. 

D. Trotovšek 

Z občnega zbora 
občinskega sindi
kalnega sveta 
Cerkoiea 

V začetku februarja je •bil obč
ni zbor Občinskega sindikalnega 
sveta. Na njem sem sodel<lva-1 kot 
član predsedstva. Pozorno sem 
spremljal vse, kar se je dogajalo 
na njem, in dobil v tis, da je bilo 
delo zelo konstl'uktivno in iZČI1P
no. Raz.:pravljalo je veliko .delega
tov. Izrekli so velf.ko pri-pomb in 
predlogov. Nedvomno jih je 
spodbudilo izčrpno in .konkretno 
poročilo ipredsedni ka Občinskega 
sindikalnega sveta. V poročilu je 
tovariš Pakiž zlasti izčrpno anali
ziral 111otranjo zak-onodajo, ki je 
v nekaterih naših delovnih orga
nizacijah zelo slabo u rejena. 

P redsednik je v •svojem poroči
lu tudi omenil, da je treba samo
upravona določila natančno uredi
ti prav sedaj, ko večina delovnih 
organizacij v naši občini spreje
ma n ove st a tute. TovaTiš Pakiž je 
v svojem !poročilu poudar-il, da 
mora biti samou'P,ravljanje še bolj 
razvi·to in d a m ora angažirati pri 
upravljanju in reševanju p roble
mov vse člane delovnih skupno
sti. Poročilo je · opozorilo na mno
go nerešenih vprašanj, k.i. zavirajo 
večji razmah .gospodarskega i n 
družbenega življenja v <lbčini. 

Skaraj vsi, ki •so sodelovali v 
sproščeni r azpravi, so načeli 
vprašanje, na katerega bodo mo
rali sindikati bit i v prihodnje še 
posebej .pozorni, n a obli<kovanje 
notranje zakonodaje v ·smislu XV. 
ustavonega amandmaja. Veliko so 
govorili tudi o b r e2lposelnosti. 
Spričo modernizacije delovnih 

s redstev v večjih delov·nih orga
nizacijah je potreba po delovni 
sili čeda1j e m anjša, delovna me
sta, n a k aterih je b Ho veliko roč
nega dela, ukinjajo. Nedvomno je 
to tehnični napredek in eclina pot 
k večjemu standaTdu . 

Zato bodo m or ali odgovorni d e
javniki v naši občini misliti na 
sistematično odpiranje novih de
lovnih m est, predvsem v obrtni
šbvu, turizmu in ·gostinst vu. 

Na podlagi p redsednikovega po
ročila in i:z;črpne . r azprave smo 
sklenili: 
e Za. konkretnejše delo sindikal
nih organizacij v delovnih orga
nizacijah je treba nuditi več po
moči in se bolj povezati z občin
skim in republiškim vodstvom 
sindikata. · 
e Občinski sindikat mora takoj 
preučiti, kako je z brezposelno
stjo na območju občine. T reba ·je 
tudi izdelati dolgoročni program 
novih delovnih mest. · 
e Občinski sindikalni svet bo 
spremljal, kako se uveljavlja no
tranja zakonodaja v delovnih or
ganizacijah in kako so jo uskla
dili s XV. ustavnim amandmajem. 
Proučeval in spremljal bo razvoj 
samoupravnih odnosov. 
e Nadaljevati je treba z integra
cijskimi .poteki zlasti tam, kjer 
so za to pogoji in ekonomske os
nove. 
e Zavzemati se je treba za h i
trejše reševanje stanovanjske pro
blematike in zdravstvene preven
tive, kar naj bi pripomoglo k 
boljšemu standardu vseh zaposle
nih. 

K onec na 8. strani 
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Obi-sk v otroškem vrtcu 

.Prek poto:ka·, sk•rita. sredi 5olevHnhh 
h i~ poJpretelole all'h itEl'klure s.ioj+ več
•ja., ča-sliot~.iova ni.ša. .m v nj~ •je d:opod
daonsk'o za:t.o.čfšče .naojmla>jš·ih Cer-k
•niččllnov. 

Ger1bičeva .u)rc;a., po oka+eri se pd
de do nie, !je o'Zlkoa , .v.ijugasia ion one
urejena. Nobenega. zn•a1ka o~, !ki bi 
n.atpove.doovaJI otr.oiŠ ki vriiŠČ, šoe .fi.S>fe·ga 
ne, ·kr •b.i biol ;na· .cesfi. pre.polreben. 
Re.s •je., d'a oje hiša. 15-ofar.a., •pa· b .i, mo-

rala vendarle irnel.j u~·ledonejši i.n 
opredlvsem var-nefši vhod •na dvoor.i~če. 

Nel'l<diVadno mi-Ilno in !~ho je biJ.o 
v vrtlcu f.i.slega dne. Njfh, ortajmlalj
ših, ·m bolo sliSifli po hod'n ik~. S:pa•li 
so. 

V ig~~a,l•nlci goj&ncev .šotla.rjev &ern 
na!Šel 'V!Zgo:joifelj-ico .~ra.l1jevo, ki· 1-e s 
okl·e!Šča ml šoipa•la ·kose ž,ice za da•n 
žena. P-r<IIV~apraiV •za 1lu•tke, •ki ;Jih 
bodo gojenot poda·ri.Ji -sov.oj-im ma-

m icam. Pw.i&loa -je še 'VIOditeljoica- vzg.o·j
n.o vanl:venega odde tka p ri O'Snov
•ni -šoH Cerknica. Ma>jda S.uš<t~ičeva. 

Od •po>( išeste ·d.o pol osme .ure 
~ju1ra1 ISe nabere ~a-ko -jutro v ·Vtlcu 
.prib-l~žno 60 otrok vseh sl•a ro·s.li, od 
dojenčkov do šola•njev 4, raozreda·, 
Ti.sH .na1mlalj!Ši· zjulra1j IŠe ma:lo po.spi" 
j·o,, sta.re1jtšim pa po :prebuje•npu ·ni 
več do s.panlja. Za.čenja se •nov da•n, 
da•n •r9 ra:njC!J, 'IJČ etn•ja 'fn .kdo ve česa 

Prizadevanje za ustanovitev M 1 adi n s kega k 1 u ba v Cer k ni o i 
Ze Vl'sto let si cer~niška oziro

ma Brestova mladtna prizadeva 
dabiJti 'SV·oj '{lrostor , ·kjer bi se lah
ko shajali, dogovarjali o mladin
skih akcijah, ·se kuliturno izživ
ljali in zabavali. 

V vseh večjj.h slovenskih kra
jih .ima ·mladina svoje prostore. 
Mi ne zahtevamo svojih prosto
orov - mladinskega kluba - za
to, ker ga imajo pač že vsi in rz:a
to, da ·bi držali ~orak z njimi: Mi 
zahtevamo svoj prostor za prire-

Z občnega zbora ... 
Nadaljevanje s 7. strani 

e Poskrbeti bo treba za še hitrej
ši razvoj rekreacije zaposlenih de
lavcev ter kulturnih in športnih 
dejavnosti v občini. 
e Takoj je t reba pri Občinskem 
sindikalnem svetu organnirati 
službo prve pomoči. 
• Občinski -sindikalni svet bo so
deloval kot soustanovitelj »Skla
da Janeza Hribarja.«, v katerem 
naj bi se zbirala. sredstva za šti
pendiranje nadarjenih otrok v ob
čini na. srednjih in višjih ter vi
sokih šolah. 

Menim, da je Občinski sindi
kalni ·svet pravilno usmer.il svoje 
delo illl da bo s svojo aktivnostjo 
uspel -r ešiti marsikatero vpraša
nje na 'POdročju občine. Zlasti sem 
·prepričan, da bodo sindikalni od
bori začeli s konkretnim delom 
in razreševali ;probleme, ·ki naj
bolj težijo delovne ljudi. 

J. Klančar 

BRESTOV OBZORNIK - GLA
SILO KOLEKTIVA BREST CER
KNICA - Glavni in odgovorni 
urednik Danilo Mlinar - Urejuje 
uredniški odbor: Stefan Bogovčič, 
Vojko Barmel, Franc Hvala, To
ne Kebe, Jože Klančar, Jožica. 
Matičič, Danilo Mlinar, Ivo Ste
fan, Valentin Subic, Franc Tav
želj, Dušan Trotovšek in Magda 
Urbanc - Tiska Zelezniška ti-

skarna, Ljubljana 

ditve, nastope in zabave iz živ
ljenjskih •potreb nas samih . Mo
goče se b o kdo teiDIU smejal, t od a 
poglejmo st vari v oči. 

Kaj sedaj delamo mladilllci v 
prostem času? Dolgočasimo se, 
posedamo 'PO lokalih, popivamo, 
pohajkujemo in, ker ne vemo, kaj 
bi počeli, si izmišljamo najrazlič
nejše neumnosti. Te so bile doslej 
še majhne, vendar ... 

Vprašamo se, ali smo samo mla
dinci ·krivi, da je temu tako. Za
vedamo se, da vse ti-sto, kar vča
sih !pOčnemo, ni lepo in prav, to
da želja po akciji nas žene v ak
tivnost te vrst e, ker možnosti za 
drugačno aktivnost ni. 

Zelimo si kulturno urejen mla
dinski klub, ki bo tponos nas vseh 
in bo neprimerno cenejši, kakor 
je vzdrževanje nekaterili naših 
vrstnikov v vzgojno varstvenih 
zavodih ali pa zdravljenje alko
holikov. 

Mladinci smo si že ~zbrali .pro
stor, kjer naj .bi .bil mladinski 
klub. Ta prostor je sedaj skoraj 
popolnoma neizkoriščen in propa
da. To je DOM LJUDSKE TEH
NIKE. Za obnovitev teh prosto
rov bi nujno .potrebovan nekaj 
denarja, predvsem za nabavo ma
teriala. Vsa- druga dela, razen ne
kaj strokovnih opravil, ·pa bi 
oprav.ili -sami. 

Kako si zamišlj amo delo mla
dinskega kluba? 

V mali dvorani<:i mladinskega 
kluba bi .bilo vsaj enkrat teden
osko polj-ubno-znanstveno ali kul
turno predavanje. Enkrat ali dva
krat <tedensko bo dvoranica na 
voljo šahistom, vsako soboto pa 
bi bi'l v tem prostoru mladinski 
ples Skl..liPaj z različnimi družab
nimi tekmovamj·i. Poleg d vorani
ce bo budi okre1pčevalnica z brez
a lkoholnimi .pijačami, sendviči in 
kavo. Poleg tega .bo tudi majhna 
pisarna, sanitarije in še en pro
stor, ki bo namenjen ·mirnejšim 
igram, prebiranju časopisov in 
revij . Za red, čistočo in discipli
no bo skrbel starejši človek, ·ki bo 
imel ključ -in bo odgovoren za 
poslovanje okrepčevalnice. 

Za program dela mladinskega 
kluba bo ski1bel odbor, sestavljen 
iz vrst študentov i:n najaktivnej
ših mladincev. 

Poleg vsega tega bi bila dvo
ranica na voljo društvom in orga
nizacijam za sestanke, občne zbo
re in podobno. 

Upajmo, da nam bodo delovne 
organizacije pomagale urediti 
mladiQski klub, saj bi t ako vsaj 
delno rešili v.prašanje mlarli.ne, ki 
postaja problem v Cerknici in 
bližnji okoLici. B. Milek 

Pust - veselje 
in žalovanje 

Pustovanje v Cerknici sega že 
tri stoletja n azaj in je en a od edi
nih »kulturnih « .prJ.reditev, ki se 
lahko ponaša s tako dolgo tradi
cijo. Tudi v nemirnih vojnih ča
sih so se našli privrženci pustnih 
šeg in navad ter ·priredili »sve
čan pokop pusta«. 

Kot vedo 'POVedati n ajstarejši 
prebivalci, le-ti so izvedeli od 
svojih prednikov, pust »umre« 
vsako leto v gostilni »Zajfenca«, 
kjer m u pripravijo »mrtvaški 
oder« kar na gostHniških mizan, 
ga »okranclajo« z vsemogočimi 
»p anke ljci«, starimi nočnimi po
sodami in •podobno kramo za »Že
gnano vodo«, uporabljajo pa kar 
vse vrste pijač, ki jih premore 
»birt«. Pijača služi s icer žejnim 
grlom ,prisotnih kU!['entov, tu pa 
tam pa ga kdo izmed njih »po
žegna« z vilškom užitnih pijač, ki 
so napolnile telo do grla. Kdo pa 
bo šal sicer trezen »kropit« pusta. 
Ce ga pa žeopremoti želja, da vidi 
»Zadnje VOOihljaje .pusta«, potem 
si nadene masko, ·pristopi k »mm
vaškemu odru« in mora naj-prej 
dati 2a pijačo, če opa je že .pijača 
n a mizi, 1potem tudi njegovo grlo 
ne bo ostalo suho in tako tudi on 
kmailiu postane kurent. Tako se na 
vsakoletni .pustni torek :z;bere· kar 
dober ducat ku'l'entov, ki »žalu
jejo« za svoj.im sotTpinom pu
stom, ki vsako leto menga svoje 
ime in jih je imel že t oliko, kot 
jih vsebuje Pavlihova 'Pratika. 
· Pustni torek pa ni samo na
menjen »žalovanju« za pokojnim 
pustom, ampak tudi veselemu kli-

še. Hiš.a se opopol•noma umi·ri šele ob 
pol štirih papoldne. ·Pros+ori vrtca 
SlO po loa>ooki obnovitv.i .jn napelja.vi 
centr.&lne lu~r.jaove, k.i -jo Je plačaia 
Temeljna izobra.žev&ln-a s-kupn-o-st 
Cerknica., daka.j prijetni .jn primern1 
za namen, ki mu služ.njo. V sedanje 
pros.tore b-i ~ah:lco s-prejeli še okrog 
15 do-j•enokoov fi n 20 šo.la.rjev. Me
se-čna osiknbova.lni·na z•n&ša od 140 
d'o 170 d·~n . V tej ceni je vračunaona 
f01pla m&li·ca ~n 'koosilo, ·k·l ga fHipra
V>ijo v laos·lflf -kuhioj i. Najml·a·jšim so 
pred n edaMnim •na:ba.v.;Ji nave opre
mo, poste4.jice 'in. d-rugo, dedek Mrarz. 
na -&res.tu pa j~ h je nanovo založ-i.) 
s pr!!f>Otlrebnimi igračami·, ki jih se
da-j ·res nimaljo ma·lo. 

Do poldne, <na d ·a<n obi.ska,, ·so dra
ma~-~zi•ral·i lpravlj·i>Co "Kdo ~e na~pr&vi·l 
v.idk>U sraičko«. Na•jmilalj•šim je pMIV
lj ica hitro ip~i~la .v t~6e~a, pa ·so .se z 
njo b~ž •predJstavioli .gojencem - šo
·larjem. ·Povedat-i je .treba., da imaj•o 
.nov g·ramofon in •kup :plošč. 

51-aretši so bolj -s-pretni o:b ~u·tkar
S'kem odru, pa še v im:proviziranih 
odlda.jah >>Po:kair, .k.aoj .zmtš« .se •radi 
postav:~o pred tiiS.>f·imli v pleničkah. 

Gojencem Ce-r.lcnioškega vrtca Je na 
v:ol•jo še di·aprojekt.or, vsak cf.a.n -le
lovad ~jo" hocl•iiJo na sprehode, saon
kaJj-o •se, zap05'1.u1e<jo •pa se še ob 
taiko ~meno•vani·h us+v>ar.j.atl•nih ·igrah v 
kotičkih (lr-i.zeT'ski salon, .pwmel, go
~podoin.is•l'Vo, mla·~ i -sestavljajo koc
ke ... ), .,zrezuje jo Jn r.Hejo te r .ple
šejo ob g lasbi. Solanje m so dod-a
čene učne ure. Toova.riši'C<t Kraljeva 
je z neprlkriHm tponosom po.veda.J&, 
da so bi>J,j njenli va:rovanc-i - šolar
•ji ob .poMe~j·u vsi odličn·i. 

Ko se naše žene pripravljajo na 
praznovanje svojega praznika., se 
moramo zlasti spomniti njihovega 
doprinosa, ki ga prispevajo družbi. 
Večkrat .pišemo i'n govorimo o 
enakopravnosti žene z moškim, 
vendar to ne drži, zlasti ne na 
našem področju. 

Zaposlene žene so v Loški do
lini še vedno v marsičem priza
dete. Oddaljenost od delovnega 
mesta, zlasti v zimskem času, ter
ja. iz oddaljenih krajev še vedno 
napor delovne žene; prenekatera 
mora v zgodnjih jutranjih urah 
o'dpraviit svoje otroke v šolo, v 
varstvo svojim ali sosedom, pre
den odide na delo. V popoldan
skem ča.su pa jo čakajo zopet vsa 
gospodinjska dela, vzgoja in var
stvo otrok. Otroško varstvo je na 
našem področju le delno urejeno. 
V Starem trgu imamo sicer vrtec, 
vendar ta služi le za bližnjo oko
lico, ker bi iz drugih krajev ma
tere težko pripeljale svoje otro
ke zaradi prezgodnjih jutranjih 
ur in slabih prometnih zvez. Ve
liko na. boljšem so tiste žene, ki 
i'majo doma še stare starše. 

Kljub vsem naporom pa so na
še žene zadovoljne že s tem, da. 

ya:aposlene. Na nekaterih delov
nih mestih so se preoblikova.le v 
prave strokovnjake svojega dela.. 
V sindikatih si prizadevamo, da 
bi n ekoliko ra.zbremenili naše že-

canje opoteka tako, da kurenti vle
čejo »ploh« in po njem razbijajo 
po vseh ulkah, še zlasti pa pod 
okni »devic«, deklet s tarih nad 
dvajset let. Z ropotanjem želij o 
omehčati srca devicam, z željo, da 
se do naslednjega pustnega torka 
omožijo. 

Utrujeni od »napornega dela<<, 
pričakajo kurenti pustno sredo, 
dan, Iro so »pogrebne svečanosti 
za pustom«. NajaktiVI!lejši se še 
enkrat :z;bero, da napišejo »po
grebni govor« za p ustom ter po
skrbijo za vse mogoče rekvizite 
za »-pogrebni sprevod«. Le-ta se 
začne ob 15. uri in »posmrtni 
ostanki pusta<< romajo od gostilne 
do gostilne, dokler niso obiskane 
vse, kolikor jih je v Cerknici, na
to ·pa se napotijo na cerkniški 
most, kjer sledi govor »pokojne
mu ;pus tu« na čast. Govor je po 
us tnem izročilu repr.iza vseh važ
nih dogodkov preteklega let a, ·i"Z
ražen s posmehom nad vsem ti
stim, kar se je zgodilo in doživ
ljale, pa ni bilo nikjer prej dano 
v javnost. Tej zaključni »sveča
nos ti« prisostvuje veliko število 
starih in mladih, pa ne mislite 
kurentov, ampak fil'bcev, ki radi 
gleda jo kurente in njihov tradi
cionalni ».pokop«. 

BRESTOV OBZORNIK 

Ustrež.lj.ivi 4ova-r.iiici s+a me 'Re!jal'i 
še v kuhi.njo ~n ~ed~l·nioo. Tudi hod
·ll'ikli so tOlp'~~. pr·Mjetnost in olro~•ko 
p~i.sO'tnoS>! opa obeiežujejo ži'V'Opi&ne 
slrke ·in !epljenke ov·S'eh v:rsl. Kot.iček 
dajenakov je blez dvoma <naojlepš·i. 
Ma·li ju·n<~·kF .so spali, mirno in sreč
no. N·a•š pogovor •jih ·n i prelbudi,J. Se
dem .lepih postel·rJ.c i•n sedem lepih 
kahli;e, v.s!i •j·ih že •s pridom upo.ra-b
Ljajo. V so·sednj.i ·so:bi -pa oiso spali, 
.malo ·s'laorej•ši so pač. Kot ede•n je 
deseleri<:a dv-ignila glaov.Jce i•n že je 
b fl >šč!Sbel. Naj kcrrajžnejši med nji
mi .je oblil Kovačičev !<.Jemen, ki se je 
ročno l.tSe:del ·rn na moč zčl'ne.seno 
poveda1l pesmi'OO Hk~, >tiki, iik~ ... 
Ne veriamem, da j.ih je lova-rišica 
!Psti da.n Janko še u~piWa·l.a. 

T aJko •je v ce·~k.n 'Š'kem v:ricu, pri
·jefon.o., ·~po.d>budono., v oko·lj·u časl·it
•lji'V'e oh!i~e ·na .on~ strani polaka. Tako 
povedo v<Zigoj.i.teloj·i .in gojenci, ka.j 
pa s larš.i? 

So:delavci, ic·i .imaJjo otroke v v~tcu 
meni1o.. d.a ro ISe. pogoj~ ·v~oje in 
varswa biostveno- tSpremenJ ~i z nape
•lja.vo centr<l'lne. !Jrurja.ve. Z IVzgoj'lllim 
osebjem s.o zad'Ov.oljni. P~ipo.mbe pa 
ima;o predv-sem ona• ČM vatr.SJtva•. Me
ni•jo, da :bi mor.a·Li· varstvo pa.da•l•joša.ti 
tja do 1poZ1nega popoldneva. Jed·i•l
n ,ki na~j bi obi,Ji dnevno vidno izobe
šenr, -da. b.i doma• otrokom hrane ne 
ponaiVLfall i. Poseben problem je s.o
delova nJje -vzg o!j'ilelje.v ·in -stanšev. 
Ne·ka.j·k-raf na ielo b i se oboji morali 
pogovor.id·i o w:go·ji olrak lfWI or9a
niziranih rod~telj•skih sestank-ih. 

F. Sterle 

ne in jim želimo veliko uspehov 
pri njihovem vsakdanjem delu v 
tovarni in v domačem krogu svo
je družine. 

Tako je UO sindikata TLI Stari 
trg razpisal anketo, ki so jo iz
polnile žene, zaposlene v naši po
slovni enoti v zvezi s praznova
njem 8. marca. V navadi smo 
imeli praznovanje v obliki zaba
ve v nekem lokalu, ki ·so si' ga 
izbrale žene same. Na. teh zaba
vah pa je vedno manjkalo veliko 
število žena iz raznovrstnih vzro
kov. Veliko se jih ni moglo od
trgati od doma, da bi nekaj ur 
preživele na skupni zabavi. Za
radi tega je bil UO sindikata 
mnenja, da sestavi anketno listo, 
s pomočjo katere bi se naše žene 
odločile· za najbolj primerno ob
liko praznovanja dneva žena. 

Anketna. lista je vsebovala. tri 
vprašanja, in sicer: 

l. ali želite, da sindikat orga
nizira skupno .zabavo, tako kot 
vsako leto? 

2. ali bi želele osebna darila.? 
3. ali odstopi'te ta znesek za. po

moč prizadetim ženam v Banja
luki? 

Večji del anketiranih žena je 
izrazilo željo za osebno obdari
tev. Sindikalni odbor pa. je za
dolžen, da za ta namen nabavi 
primerna darila. M. Sepec 

Torej vsaj en a prireditev je še 
ostala v Cerknici kot tradicija, 
škoda je le, da ta prireditev ni 
zreži.rana ion oblikovana na pri
merni kulturni višini, saj ·bi b ila 
lahko konec koncev tudi turistič
na atrakcija, kot je to že nekaj let 
v navadi po drugih krajih Slove-
nije. F. Tavželj 

Kje bo praznovanje žena? 
Tako kot že leta. nazaj, so tudi 

letos sindikalne organizacije BRE
STA poskrbele za. svoje članice. 

Proslave bodo 8. marca. v nasled
njih kra jih: v menzi bo proslava 
za žene iz Cerknice, z Rakeka in 
iz bližnjih vasi; v Begunjah bo za 
žene iz Begunj in okoliških kra
jev. Delavke z Unca bodo svoj 
praznik prosla.vile na. Uncu. De
lavke iz Raki'tne, Otav, Zilc in 
Ca.jna.rjev pa. si bodo proslavo or
ganizirale po želji. 

Delavke i2 TP Martinjak bodo 
imele proslavo v njihovi menzi, 
delavke iz TLI Stari trg pa v 
Pudobu. 

Tudi za kulturni program so 
poskrbeli. V Cerknici ga. bodo iz
vajali učenci Glasbene šole z Ra-
keka. S. Bogovčič 


